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Christian Dell (Alemanha, 1893-1974)
Candeeiro 6631 Luxus, anos 1960
Kaiser Idell
Aço e latão, pintado à mão
Alt.: 43 cm

6631 Luxus Table Lamp
1960’s
Kaiser Idell
Steel and brass, hand-painted

€180 - 240

DEPÓSITO LEGAL
333489/11

PREÇO DE CAPA
cover Price

25€
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Bruno Mathsson (Suécia, 1907-1988)
Cadeira e otomana Pernilla (1941) 
Edição DUX 
Estrutura em faia estofada a pele capitoné 
Marcadas “Bruno Mathsson by DUX”
99x88x85 cm (cadeira) 
42x62,5x70 cm (otomana)

Pernilla chair and ottoman (1941)
dux edition 
Beech plywood and capitoné leather upholstery 
Marked “Bruno Mathsson by dUX”

€1.100 - 1.500

3

Marco Zanuso (Itália, 1916-2001)
Par de cadeirões modelo Lady (1951) 
Estrutura em madeira, espuma coberta 
de tecido e metal tubular 
Estofadas posteriormente
80x76x78 cm

Lady chairs 
Wood structure, fabric-covered foam 
and tubular metal 
Later upholstered

€800 - 1.200

Marco Zanuso, Lady Chair

Figura essencial nos desenvolvimentos do Design italiano no pós-
-Guerra, Zanuso faz-se notar ainda na década de 1950 através da 
sua colaboração com o editor italiano Arflex. A poltrona Lady é o 
exemplo máximo deste sucesso, seguindo as linhas do modernis-
mo biomófico com as suas free forms esculturais e um processo de 
produção inovador – é o primeiro assento estofado composto por 
peças independentes montadas no fim da linha de produção.

É o símbolo de uma década promissora do design italiano e de um 
gosto que fez proliferar a ideia de moderno num mercado mais vasto.

Unavoidable figure of the post-war italian design, Zanuso became 
of note in the 50’s through his collaboration with the Italian editor 
arflex. The Lady armchair is the epitome of this success, following 
the biomorphic modernism lines with its sculptural free froms and 
an innovative production process – it is the first upholstered seat 
composed by independent pieces assembled at the end of the 
production line.

Zanuso is the symbol of a promising decade of the Italian design and 
of a taste that spread the ideia of modern in a wider market.
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José Espinho (1917-1973)
Par de cadeiras Brasil 
Móveis Olaio 
Em mogno, aplicações de metal e napa
81x49x44 cm

Brazil chairs 
“Móveis olaio” edition 
Mahogany, metal mounts and napa

€320 - 420

5

José Espinho (1917-1973)
Toucador, 1956
Mobiliário Belém
Móveis Olaio
Faia

Notas: Possivelmente desenhado para os quartos 
do Hotel Tivoli, Lisboa

Existem dois desenhos preparatórios da linha 
de mobiliário Belém, estando o toucador 
representado em ambos. Um dos desenhos 
encontra-se em depósito no Centro de 
Documentação do Museu de Cerâmica de 
Sacavém.

dressing table, 1956
Belém Furniture
Móveis olaio
Beech

Possibly designed for Tivoli Hotel, Lisbon

There are two preparatory drawings of the 
“Belém” furniture, being the dressing table 
represented in both. one of the drawings is 
on deposit at the documentation Center of 
Sacavém Ceramics Museum

€700 - 900

José Espinho

José Espinho nasceu em 1915. Diplomou-se na Escola de Artes Deco-
rativas António Arroio tirando posteriormente o curso de Desenho da 
Sociedade Nacional de Belas Artes.

A sua actividade profissional teve início na Câmara Municipal de Lis-
boa como ilustrador onde trabalhou sob a direcção de Leitão de Bar-
ros. Foi na C.M.L. que conheceu o Arquitecto Keil do Amaral que logo 
o convidou a trabalhar para si incentivando-o a desenvolver diversos 
projectos de decoração de interiores e de criação de mobiliário.

Mais tarde abre o seu próprio atelier de decoração de interiores. É 
com este projecto individual que passa a colaborar com alguns dos 
mais importantes fabricantes de mobiliário portugueses, sendo de 
todas estas colaborações a mais relevante aquela que estabeleceu 
com a firma Móveis Olaio, que se inicia em 1950 e vai durar até ao 
ano da sua morte, 1973.

São projectos de referência na sua carreira, o Teatro Monumental 
(1951), o Hotel Tivoli (1956-58), o Hotel Estoril-Sol (1965), o Hotel Alvor 
Praia (1968) em colaboração com António Garcia,  e o Casino do 
Estoril em colaboração com Daciano Costa.

José Espinho foi um dos principais responsáveis pela introdução dos 
conceitos de Design de mobiliário em Portugal.

José Espinho was born in 1915 in Portugal. Studied and obtained 
his degree at Escola de artes decorativas antónio arroio this was 
followed by a drawing degree at Sociedade nacional de Belas artes.

His professional activity began at the Lisbon Municipal office as an 
illustrator, where he worked under the direction of Leitão de Barros. 
Whilst at C.M.L., he met architect Keil do amaral who invited him to 
work and encouraged him to develop various projects of interior 
decoration and furniture design.

Later on, he opened his own atelier of interior design. With this 
individual project, he began collaborating with some of the most 
important producers of  Portuguese furniture, the most relevant one 
being the collaboration established with Móveis olaio, that started in 
1950 and lasted until the year of his death, 1973.

Projects of major reference in his carrier include the Monumental 
Theatre (1951), Hotel Tivoli (1956-58), the Hotel Estoril-Sol (1965), Hotel 
alvor Praia (1968) in collaboration with antónio Garcia and Casino 
do Estoril in collaboration with daciano Costa.

José Espinho was one of the major players in the introduction of the 
concepts of furniture design in Portugal.
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Arne Jacobsen (Dinamarca, 1902-1971)
Seis cadeiras nº 4130 / Grand Prix (1955) 
Fritz Hansen 
Contraplacado e pernas em faia 
Quatro com etiqueta de fabricante “Fritz Hansen” 
Alt.: 80 cm

Six chairs 4130 / Grand Prix (1955)
Fritz Hansen 
Laminated and moulded beech 
Four labeled “Fritz Hansen”

€2.500 - 3.500

Arne Jacobsen

Judeu de ascendência portuguesa, o arquitecto dinamarquês des-
de cedo se sentiu motivado pela manipulação dos materiais, tendo 
tido formação como canteiro na Technical Society’s School (1924) em 
Copenhaga, cidade onde nasceu e morreu. Mas as aspirações a ra-
cionalizar tudo o que o envolvia não se ficaram por pintar de branco 
o quarto na casa vitoriana dos seus pais, e o curso de arquitectura na 
Royal Danish Academy of Arts (1927) foi o caminho encontrado para 
estabelecer parâmetros e alargar os horizontes.

As viagens a Paris (1925) e a Berlim (1927) puseram-no em contac-
to com os discursos arquitectónicos de Le Corbusier, no pavilhão do 
L’Esprit Noveau da Exposition Internationale des Arts Décoratifs, de 
Walter Gropius e Mies Van Der Rohe, que contrastam com a prática 
de tendência classicizante da academia que frequenta, e da Dina-
marca em geral.

Estas influências revelaram-se fundamentais no desenvolvimento do 
seu trabalho arquitectónico, sendo desde cedo distinguido, ao aca-
bar o curso na Royal Academy, com uma medalha de ouro.

As solicitações para desenvolver programas arquitectónicos na Dina-
marca começam ainda enquanto estudante, com projectos para ca-
sas privadas. Mas é sobretudo após a guerra, e após um exílio de dois 
anos na Suécia, que as suas soluções experimentais são valorizadas, 
e o seu trabalho solicitado para programas de dimensões e importân-
cia crescente, até pedidos para desenvolvimentos fora do país.

Da vasta obra de arquitectura destacam-se o SAS Royal Hotel, em Co-
penhaga, que inspirou Jacques Tati na criação da Tativille para o seu 
filme Play Time, e o St. Catherine’s College, em Oxford, pela afirmação 
total da linguagem e soluções no espaço, exteriores envolventes, in-
teriores, mobiliário e equipamento. É nesta convicção da criação de 
uma obra total e integrada que surgem muitas das suas criações de 
design que espalharam o seu nome pelo mundo.

A colaboração com fabricantes e editores como Fritz Hansen, Louis 
Poulsen ou Stelton, para equipar soluções arquitectónicas, resultaram 
no surgimento de ícones do design que veiculam a imagem do estilo 
Internacional à maneira dinamarquesa, e lhe servem de estandarte.

As cadeiras Ant, Series 7, Swan e Egg, os candeeiros AJ e o faqueiro 
desenvolvido para a A. Michelsen são exemplos de como Arne Jaco-
bsen se notabilizou como designer por não deixar ao acaso nenhum 
pormenor em cada projecto que acompanhava até ao fim.

As suas criações são ainda hoje editadas com a mesma determina-
ção por fabricantes que se notabilizaram por deterem os seus direitos 
de produção, são copiadas e invadem todo o tipo de espaço, desde 
o mais luxuoso aos mais populares espaços públicos.

Quase todas as criações de Arne Jacobsen podem ser encontradas 
no museu imaginário do design. Propôs-se a ser um solucionador de 
problemas, pragmático, e acabou por criar uma imagem que se as-
socia ainda hoje ao design dinamarquês e ao funcionalismo de Estilo 
Internacional.

Nunca permitia que as exigências temporais afectassem a sua cria-
tividade ou a sua exigência de perfeição que sempre procurava na 
produção das suas criações.

Jewish of Portuguese descent the danish architect early felt motivated 
by the manipulation of materials, having had education as mason in 
the Technical Society’s School (1924) in Copenhagen city where he 
had born and died. The desire to rationalize everything that surround 
him was not stopped by painting white his room at his parents 
Victorian house, and the architecture course at the Royal danish 
academy of arts (1927) was the path to establish parameters and 
broaden horizons. 

The travels to Paris (1925) and Berlim (1927) put him in touch with the 
architectonic speeches of Le Corbusier in the pavilion of L’Esprit noveu 
of the Exposition Internationale des arts décoratifs, of walter Gropius 
and Mies van der Rohe, that contrast with the classical practice of the 
academy were he studies and of denmark in general.

These influences have revealed to be crucial for the later development 

of his architectonic work, early distinguished, completing his course at 
the Royal academy with a gold medal. 

The requests to develop architectonic programs in denmark appear 
while still a student with projects for private houses. But is mainly after 
the war and a two year exile in Sweden that the experimental solutions 
are valued and his work is wanted to projects of crescent dimensions 
and importance even abroad.

of his vast architectonical work stands the SaS Royal Hotel in 
Copenhagen that inspired Jacques Tati fo the Tativille for the Play Time 
movie and the St. Catherine’s College in oxford, for the total statement 
of the language and spacial solutions, interiors and exteriors, furniture 
and equipment. Is with the conviction of the creation of a complete 
and integrated work of art that several of his design pieces are created, 
spreading his name around the world. 

The collaborations with  editors such as Fritz Hansen, Louis Poulsen or 
Stelton to furnish architectonic solutions ended up rising some design 
icons that linked the International Style to the danish way, serving as 
banners.

The ant chairs, Series 7, Swan and Egg, the aJ lamps and the table 
service of flatware developed for a. Michelsen are examples of how 
Jacobsen stands out as designer, not leaving any detail to chance in 
any project that he accompanied until the end.

His creations are still edited today with the same determination 
by makers who became notorious by having Jacobsen rights of 
production. Copied and invading every type of spaces, from the most 
luxurious to the most popular of public spaces.

almost every arne Jacobsen creations could be found in the imaginary 
museum of design. It was proposed to solve problems, pragmatic and 
ended up creating an image that is still associated to the danish 
design and to the functionalism of the International Style.

never allowed the eventual demands of time to interfere in his creativity 
or his command for perfection - a permise that is always present in his 
creations. 
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Charles & Ray Eames
(EUA, Charles Eames 1907-1978 & Ray Eames 1912-1988)
Lounge Chair Mod. 670, anos 1960 
Edição Herman Miller  
Contraplacado moldado, pau-santo, alumínio fundido e polido e pele 
Marcada no pé “670/B”
80x80x85 cm

Herman Miller edition 
Molded plywood, rosewood, cast aluminum polished and leather 
Marked “670/B”, 1960’s

€2.200 - 2.800

Charles & Ray Eames, Lounge Chair

A Lounge Chair foi criada desde o início para satisfazer uma von-
tade de luxo, e como exemplar único para o realizador americano 
Billy Wilder, não tendo como objectivo satisfazer a produção em série 
de objectos com sentido de modernidade e acessíveis à classe mé-
dia, como aconteceu com os trabalhos iniciais da dupla americana 
composta por Charles e Ray Eames.

A sua configuração deriva das experiências feitas pelo Eames Offi-
ce com um engenho articulado que suportava três apoios: assento, 
espaldar dividido em apoio lombar e apoio para costas/ cabeça. A 
aparência final assume ainda as três zonas, quatro se considerarmos 
a otomana, mas assume-se visualmente como um todo robusto, pro-
longando as armações em contraplacado de pau-rosa - no modelo 
original -, e estofo de espuma de poliuretano e penas de pato reves-
tido a pele.

A ideia de criar um modelo original, e americano, de cadeirão de 
pele com braços, mesmo não seguindo as incursões de Charles e 
Ray Eames, deu origem a um modelo reprodutível, mesmo com pre-
ços para um mercado restrito, e tornou-o num símbolo masculino de 
conforto e luxo, cuja mistura de materiais e configuração foi apropria-
da largamente durante a segunda metade do século XX, sobretudo 
em cadeiras para escritório.

O seu sucesso comercial atravessou várias décadas, tendo sido edi-
tada em várias versões cromáticas, de acabamentos e materiais, 
mas nunca ultrapassando a versão original, que ainda hoje é ampla-
mente vendida e reproduzida por vários editores em todo o mundo.

The Lounge Chair was created to satisfy a desire for luxury and as a 
unique piece for the american director Billy Wilder. The first purpose 
was not the mass production of objects with a sense of modernity 
affordable by the middle classes as were those first works by Charles 
& Ray Eames.

Its shape is defined by the experiences made by the Eames office 
for an articulated device that supported three sections: seat, back 
divided in lumbar support and back/head support. The final look 
assumes the three sections, four if one considers the stool, but visually 
is assumed as a robust whole defined by the kingwood cradle – in 
the original model – and leather upholstered duck feather’s wadding.

The idea of creating an original and american model of a leather 
armchair, even not following the Charles & Ray Eames incursions, gave 
birth to a reproducible model despite the prices for a restrict market 
and turned it into a masculine symbol of comfort and luxury, with the 
conjugation of materials widely appropriated in the second half of the 
20th century, mainly for office chairs.

Its commercial success crossed decades, being produced in several 
materials, finishing and chromatic versions, but never surpassing the 
original version, that even today is produced and sold by several 
editors around the world.
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Eero Saarinen (Finlândia, 1910-1961)
Quatro cadeiras Tulip (1955-56) 
Edição Knoll, anterior a 1970 
Fibra de vidro reforçada com polyester e 
base de alumínio pintada
Alt.: 79,5 cm

Tulip chairs (1955-56)
Knoll edition, previous to 1970 
Fiberglass reinforced with polyester and 
painted aluminum base

€800 - 1.200

Eero Saarinen, Cadeiras Túlipa

As experiências com contraplacado que Eero Saarinen acompanhou 
junto da dupla Charles e Ray Eames não serão indiferentes às formas 
que desenvolveu na linha Pedestal. Do contraplacado, passando pela 
fibra de vidro e até aos plásticos, conseguiu concretizações escultóricas 
que eram também formas do futuro, onde a estrutura arquetípica da 
cadeira – 4 pernas, assento e espaldar – foi substituída por um pedestal 
e uma campânula plástica envolvente. A elasticidade do plástico subs-
tituiria o conforto dos materiais estofados do passado, e resolveria as 
questões de descarga das forças do corpo.

O sucesso das suas experiências foi largamente explorado noutras va-
riações, por outros autores, durante todo o século XX. Mas o futuro em 
que a geração de Saarinen acreditou acabou por ficar latente como 
símbolo de crenças por concretizar.

The plywood experiences that Eero Saarinen accompanied together 
with Charles & Ray Eames are not disconnected to the forms that 
he developed for the Pedestal line. From the plywood, through the 
fiberglass to the plastics Saarinen achieved sculptural embodiments 
that were also shapes of future where the typical structure of a chair – 
4 legs, seat and back – was replaced by a pedestal and an engaging 
campanula. The elasticity of plastic would replace the past upholstery 
materials at the same time that would solve the weight bearing 
problem.

The success of his experiences was largely explored in other variations 
by other authors in the 20th century. But the future in which Saarinen’s 
generation believed ended up as a symbol of unrealized beliefs. 
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Verner Panton (Dinamarca, 1926-1988)
Par de cadeiras Cone (1958) 
Edição Plus-Linje 
Aço e espuma forrada a tecido
Alt.: 85 cm

Cone Chairs (1958) 
Plus-Linje
Steel and foam-lined fabric

€1.100 - 1.300

Verner Panton

Desde sempre, e durante toda a sua carreira, Verner Panton sentiu-se 
mais ligado aos desenvolvimentos das artes plásticas do que aos do 
universo do design, a que pertencia.

Formado em arquitectura na Real Academia de Artes, em Copenhaga, 
desde cedo percebe que o design seria a melhor forma de atingir os 
seus objectivos, onde a experiência ocupava um papel fundamental 
e uma paixão.

A experiência académica e trabalho com o designer dinamarquês de 
iluminação Poul Henningsen, e a participação no atelier de arquitectu-
ra e design de Arne Jacobsen aproximaram Panton da tradição escan-
dinava e dos desenvolvimentos precursores que estes dois designers 
estabeleceram e os projectaram como imagem desta região para o 
resto do mundo.

Mas Panton tinha uma vontade diferente: quebrar radicalmente com 
a tradição e as convenções, e criar os espaços e o equipamento para 
uma nova maneira de estar, prolongando a sua área de intervenção 
ao social.

Ao acreditar na exploração da inovação tecnológica sugere novos 
materiais e formas que conquistam uma simpatia, sobretudo para uti-
lização em espaços públicos. Foi pioneiro na utilização de plásticos 
insufláveis, de sistemas modulares, de estruturas metálicas, de espumas 
como revestimento e estrutura, na forma de intervir nos interiores crian-
do uma dimensão única com um princípio integrador, na utilização 
das cores como elemento catalisador da utilização e fruição dos vo-
lumes e do espaço.

No fim da sua vida declarou que ninguém compreendeu o que quis 
dizer. Disse ainda: “Não suporto entrar numa sala de estar e ver o sofá 
com a sua mesinha de café e duas cadeiras de braços e aperceber-
-me imediatamente de que vou ficar ali preso durante o resto do serão. 
Fiz mobiliário que pudesse ser içado ou baixado no espaço, de forma 
a uma pessoa poder ter uma vista diferente do ambiente e uma nova 
perspectiva sobre a vida.”

Throughout his life and career Verner Panton felt closer to the visual 
arts developments than those of the design universe, where he 
actually belongs.

architect by the Royal academy of arts of Copenhagen, early 
understood that the design was the best way to achieve his goals, 
being the experience not only a passion but also a fundamental part.

The academic experience, the work with the danish designer Poul 
Henningsen and the participation with arne Jacobsen’s architecture 
atelier approached Panton to the Scandinavian tradition and to the 
precursor developments that these two designers established and also 
the way they projected the region around the world.

But Panton’s desire was different: to break radically with tradition and 
conventions, creating spaces and equipment for a new form of living, 
spreading his social intervention.

Believing in the technological innovation he suggests new materials 
and forms that are well accepted mainly to adopt in public spaces. 
He was a pioneer in the utilization of inflatable plastic, modular systems, 
metallic structures, sponge as lining and also structure, in the way that 
projected some interiors creating a unique dimension as integrator 
principle, in the way he used the color as catalyzer to the utilization and 
fruition of volumes and space.

at the end of his life he said that no one understood what he meant. 
Even more: “I can’t stand to enter a living room and see the sofa with 
its little side table and two armchairs and understand that I’m going to 
be a prisoner on that room for the night. I made furniture that could be 
raised or lowered in a way that one could have different views of the 
space and a new perspective of life”.
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Eero Saarinen (Finlândia, 1910-1961)
Mesa, quatro cadeiras e dois bancos Tulip (1955-56) 
Knoll (desde 1958) 
Fibra de vidro reforçada com polyester, base de 
alumínio pintado e mármore
73x136x136 cm (mesa) 
Alt.: 79 cm (cadeiras) 
Alt.: 40 cm (bancos)

Cadeiras e bancos marcados “Knoll International” 
Estofo de um dos bancos danificado

Tulip table, four chairs and two benches (1955-56)
Knoll (since 1958) 
Polyester reinforced with fiberglass, molded cast 
aluminum with white paint and marble
Chairs and benches marked “Knoll International” 
one bench with torn upholstery

€3.200 - 4.200
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Charlotte Perriand

Colaboradora próxima de Le Corbusier, com quem desenvolveu al-
gum do mais significativo mobiliário em estrutura tubular metálica, e 
mais tarde de Jean Prouvé, é no trabalho com a madeira e sistemas 
modulares que encontra a sua realização máxima. Pretendeu apro-
ximar o modernismo a uma dimensão humana, e essa é a concreti-
zação pela qual ficou reconhecida.

A longa colaboração com a estância de ski Les Arcs (1967-89), em 
Savoie, permite-lhe desenvolver um universo integrado de design 
mas também criar um vasto património hoje cobiçado por colecio-
nadores das linguagens modernistas.

Se a cadeira Les Arcs se tornou num múltiplo ainda hoje reprodu-
zido, as mesas que lhe faziam conjunto são exemplares da época 
que demonstram a maneira como Perriand marcava a diferença 
em elementos aparentemente iguais, ou explorava a temperatura 
dos materiais e a sua paixão pelo ambiente da montanha.

Close worker of Le Corbusier, with whom developed some of the 
most relevant tubular furniture, and later of Jean Prouvé, is with wood 
and modular systems that she achieves the biggest realizations. Her 
intention was to get the modernism closer to the human dimension 
and that is the realization for which her name is famous.

The lasting collaboration with the ski resort Les arcs (1967-89), Savoie, 
enables her to develop an integrated universe of design but also to 
create a vast heritage today very sought after by the collectors of the 
modernist languages.

If the Les arcs chair became a wide spread multiple still in production 
these days, the tables of the same set are examples of a time that 
reflects the way how Perriand set the difference in apparently similar 
elements or explored the temperature of the materials and her 
passion for the mountain ambiance.

11

Charlotte Perriand (França, 1903-1999) 
Mesa Les Arcs (1960s) 
Edição para o Les Arcs 1600 Ski Resort  
Madeira de pinho e aço pintado 
Pé ajustável
68x83x77 cm (tampo irregular - pentágono)

Les arcs table (1960s)
designed for Les arcs 1600 Ski Resort 
Pinewood and painted metal 
one adjustable foot

€550 - 1.150

12

Charlotte Perriand (França, 1903-1999)
Mesa Les Arcs (1960s) 
Edição para o Les Arcs 1600 Ski Resort  
Madeira de pinho e aço pintado 
Pé ajustável
67x53x53 cm

Les arcs Table (1960s)
designed for Les arcs 1600 Ski Resort 
Pinewood and painted metal 
one adjustable foot

€550 - 1.150

13

Charlotte Perriand (França, 1903-1999) 
Mesa Les Arcs (1960s) 
Edição para o Les Arcs 1600 Ski Resort  
Madeira de pinho e aço pintado 
Pé ajustável
67x70x69 cm

Les arcs Table (1960s)
designed for Les arcs 1600 Ski Resort 
Pinewood and painted metal 
one adjustable foot

€550 - 1.150

14

Charlotte Perriand (França, 1903-1999)
Mesa Les Arcs (1960s) 
Edição para o Les Arcs 1600 Ski Resort  
Madeira de pinho e aço pintado 
Pé ajustável
66x83x77 cm (tampo irregular - pentágono)

Les arcs Table (1960s)
designed for Les arcs 1600 Ski Resort 
Pinewood and painted metal 
one adjustable foot

€550 - 1.150

15

Charlotte Perriand (França, 1903-1999)
Mesa Les Arcs (1960s) 
Edição para o Les Arcs 1600 Ski Resort  
Madeira de pinho e aço pintado 
Pé ajustável 
65x91x94 cm (tampo irregular - pentágono)

Les arcs Table (1960s)
designed for Les arcs 1600 Ski Resort 
Pinewood and painted metal 
one adjustable foot 

€550 - 1.150
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Harry Bertoia (Itália, 1915-1978)
Mesa de centro, anos 1960 
Estrutura tubular em metal pintado e travertino
35x138x46 cm    

Coffee table, 1960’s 
Tubular structure in painted metal and travertine

€1.200 - 1.600

17

Kinkeldey (Alemanha)
Candeeiro de teto X-Large, anos 1960 
Estrutura tubular em metal cromado
280x180 cm

Proveniência: Hotel Alfa, Lisboa

X-Large Hanging chandelier 
1960’s 
Tubular chromed metal frame
Provenance: Hotel alfa, Lisbon

€8.500 - 10.000
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Mesa de Centro
Finais dos anos 1960 
Tampo com painel cerâmico Tuleson e 
estrutura em aço provavelmente Maison 
Jansen, Paris
40x98x 8 cm

Coffee table, late 1960’s 
Tuleson ceramic panel and steel structure 
probably produced by Maison Jansen, Paris

€1.500 - 2.000

19

Percival Lafer (Brasil)
Par de cadeirões (1965) 
Lafer SA Ind. Com. (São Paulo, Brasil) 
Madeira de pau rosa e pele 
75x90x90 cm

Pair of armchairs (1965)
Lafer Sa Ind. Com. (São Paulo, Brazil) 
Rosewood and leather

€1.500 - 2.200
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Joe Colombo (Itália, 1930-1971)
Candeeiro Spider, anos 1960 
O. Luce  
Metal cromado e alumínio branco 
Com etiqueta do Prémio Compasso de Ouro ADI 1967
Alt.: 127 cm

Spider lamp, 1960’s 
o. Luce  
Chromed metal and white aluminum 
With Compasso d’oro award label, “adI 1967”

€600 - 800

21

George Nelson (EUA, 1908-1986)
Secretária Action Office (1964) 
Edição Herman Miller  
Madeira envernizada, laminado e aço cromado
87x123x82 cm

action office (1964)
Herman Miller edition 
Varnished wood, laminate and chrome steel

€3.200 - 4.000

George Nelson

Se as imagens que trouxeram George Nelson até aos nossos dias são 
ícones de uma linguagem pop, foi sobretudo o cargo de director de 
design na Herman Miller que levou o seu trabalho mais longe. George 
Nelson pôs a funcionar uma das mais promissoras indústrias america-
nas de mobiliário, rodeando-se das maiores apostas de então do pa-
norama americano.

O legado de Charles e Ray Eames, por exemplo, deve-se em muito à 
introdução do trabalho destes nas linhas de produção do editor ame-
ricano, e mesmo a escultórica Coffee Table de Isamu Noguchi foi uma 
aposta revolucionária de Nelson.

Mas os seus créditos assentam também no valor das suas próprias cria-
ções, com ícones que foi deixando pelas décadas por que passou, ou 
com sistemas modulares para escritórios open space que ainda hoje 
marcam a América moderna do pós-Guerra e continuam a marcar o 
cenário dos nossos dias, quer em raridades coleccionáveis, quer em 
citações obrigatórias do seu trabalho.

The images that brought George nelson to our days are the Pop 
icons but above all was his role as director of Herman Miller that 
took his work to the next level. nelson put to work one of the most 
promising american industries of furniture, bringing in the major bets 
of the time.

For instance, the legacy of Charles and Ray Eames is largely owed to 
the introduction for their work in the production lines of this american 
editor, even the sculptural Coffee Table by Isamu noguchi was a 
nelson’s revolutionary bet.

But his credits are as well based in the importance of his own 
creations bequeathing icons through the decades of his work, or 
with the modular office systems that still mark the modern america 
of the post-war and today’s scenario, being rare collector’s pieces or 
mandatory quotations.



30 31

22

Eero Aarnio (Finlândia, n. 1932) 
Cadeira Ball (1963) 
Edição Asko (1966-c.1982) 
Estrutura em polyester reforçada a fibra de 
vidro, base de alumínio pintado e interior 
estofado 
125x100x90 cm

Ball Chair (1963)
asko Edition (1966-c.1980) 
Polyester coated with fiberglass, enameled 
aluminum, upholstery

€2.400 - 3.000

Eero Aarnio

Se pudermos chamar a este objecto-de-sentar, a que Eero Aarnio cha-
mou “espaço dentro de um espaço”, cadeira, então esta é uma das 
cadeiras-vedeta que pontuaram a história do design do século XX.

Reinventando o arquétipo da cadeira em todas as suas dimensões 
- material, formal, utilitária e cultural -, este exemplar insólito veste a 
negação das linguagens modernistas por que se debatiam os desig-
ners em todo o mundo durante esta década.

As novas possibilidades produtivas e o boom consumista de uma 
classe jovem crescente, exigia criações que preenchessem novas as-
pirações de modernidade e sofisticação. As capacidades produtivas 
da indústria dos plásticos permitiam corresponder a estas aspirações 
com novos conceitos e formas de estar, que revolucionaram os meios 
do consumo, criando uma nova imagem que reflectia uma vivência 
clara da época com uma visão futurista.

Os funcionalismos redutores do modernismo tornaram-se passado, 
mesmo com uma consciência da vertente deste movimento que se 
tornou essencial, e por vezes sobrevalorizado em ícones idolatrados. 
O anti-modernismo a que dá lugar é encabeçado por designers em 
todo o mundo, e a Finlândia não fica atrás.

Eero Aarnio torna-se um autor essencial na criação destas linguagens, 
e a Ball num exemplo seminal desde a sua apresentação na Feira de 
Mobiliário de Colónia, em 1966, através do editor finlandês Asko.

A vontade e empenho de Aarnio em criar uma cadeira para sua 
casa, onde se pudesse envolver numa atmosfera privada, confortá-
vel, calma e protectora, leva-o a pensar numa forma envolvente que 
acabaria por se resumir num dos volumes essenciais da geometria 
- a esfera. Não rejeitando alguma conotação com um sentido óbvio, 
dimensiona este volume e molda-o manualmente em fibra de vidro, 
material que acabaria por libertar as formas de muitas das suas cria-
ções, de modo a que corresponda a todas as suas aspirações de 
privacidade e conforto, surgindo um casulo revestido com espuma e 
tecido, com uma abertura seccionada na superfície.

O modo como assenta apenas num ponto, que é a terminação da 
base-pedestal, permite que esta gire em torno de um eixo à vontade 
do utilizador, escolhendo assim a direcção da única abertura nesta 
atmosfera de recolhimento.

O ano que demoraram estes desenvolvimentos e prototipagem foi 
imediatamente recompensado com o sucesso que conseguiu na pri-
meira apresentação pública. O preço elevado a que obrigava e as 
limitações na produção não impediram que rapidamente se tornasse 
na favorita de vedetas populares e de colecções famosas.

Até meados da década de 70 figurou em inúmeros meios da cultura 
pop, até cair em desgraça com toda a criação que estava a par, e 
que elevava os plásticos e as suas formas a vedetas de culto.

A década de 90 revitalizou este universo com um revivalismo formal 
e visual do universo dessas décadas, e a Adelta reeditou a Ball junta-
mente com outras criações de Aarnio fazendo-as reviver no meio do 
ecletismo que a terminação do século XX permitiu.

O objecto que reinventa a cadeira, apostando na diversão e numa 
visão do futuro, então tão em voga, mesmo após 40 anos da sua 
criação, continua a figurar em idealizações de utopias visuais do que 
será o futuro, sublinhando a capacidade deste tipo de especulações 
que se multiplicaram na época.

If one can call to this sitting-object – to wich Eero aarnio called 
“space inside space” – chair, then this is one of the star-chairs of the 
design history of the 20th century. 

Reinventing the archetype of chair in all its dimensions – material, 
formal, utilitarian and cultural – this extraordinary specimen wears the 
denial of the modernist languages for which designers were fighting 
all over the world at that decade. 

The new production possibilities and the consuming boom of a 
spreading young group required creations that fulfilled a new 
desire of modernity and sophistication. The productive possibilities 
in the plastic industry enables answering to these desires with new 
concepts and ways of being, which revolutionized the consumption 
fashion, generating a new image that reflected a clear experience of 
the time as a futuristic vision.

The strict functionalisms of the modernism become past, even 
with the conscience of that movement as an essential part, and 
sometimes overvalued in idolized icons. The anti-modernism that 
takes place is headed by designers from all over the world and 
Finland is no exception.

Eero aarnio turns out an essential author in the creations of this 
languages, and the Ball into a paradigmatic example since its 
presentation in the Cologne Furniture Fair in 1966, by the Finish editor 
asko. 

aarnio’s desire of creating a chair for his home, where he could 
become involved in a private, comfortable, calm and protective 
atmosphere, led him to think about and involving form that ends 
up into one of the essential volumes of geometry – the sphere. not 
rejecting some connotation with an obvious sense, scales the volume 
and shapes it manually in fiberglass, material that would define the 
shape of several of his creations, in a way that matches all the desires 
of privacy and comfort, emerging a cocoon lined in sponge and 
fabric with an opening.

The way that is based in one foot, the base/pedestal enables the 
chair to rotate at the will of the user, choosing that way the direction 
of the opening of that cozy atmosphere.

The year that last the development and prototyping was immediately 
recompensed by the huge success that was achieved in the first 
public presentation. The high price and the production limitations 
were not obstacles to become the favorite of popular stars or famous 
collections.

Until the middle 70’s it was a constant in the pop culture circles till turn 
out of favor as well as all the contemporary creations that raised the 
plastics and its forms to cult stars.

The 90’s revitalized that universe with a formal and visual revival 
and adelta reissued the Ball together with other creations by aarnio 
making them wake in the middle of the eclectic end of the 20th 
century.

The object that reinvents the chair, based on fun and the vision of 
future, then so fashionable, even after 40 years of its creation still 
figures in visual utopic idealizations, stressing the ability of this kind of 
speculations that have multiplied at that time.



32 33

23

Bernard Rancillac (França, n. 1931) 
Cadeira Elephant (1966) 
Edição Michel Roudillon (100 exemplares 
em 1985, dos quais 20 em branco) 
Assinada e numerada 33/100
102x160x142 cm

Elephant Chair (1966)
Michel Roudillon Edition (100 edition dated 
1985, 20 of which in white colour) 
Signed and numbered 33/100

€9.000 - 15.000
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Verner Panton (Dinamarca, 1926-1988)
Living Tower (1968-69) 

Edição Vitra 
Contraplacado de bétula forrado a espuma 

de poliuretano e tecido
200x200x64 cm

Vitra edition 
Birch plywood, polyurethane foam and fabric

€7.500 - 9.500
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Candeeiro Italiano
Anos 1970 
Base em metal cromado e vidro de murano
106x24x24 cm

Italian Lamp
1970s 
Chromed metal base and Murano glass

€2.900 - 3.100

26

Osvaldo Borsani (Itália/Suíça, 1911-1985)
Mesa (1971) 
Techno 
Madeira e metal cromado 
Etiqueta de fabricante “Techno”
67x130 cm

Table 
Techno 
Wood and chromed metal 
Labeled “Techno”

€800 - 1.200
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Giancarlo Piretti (Itália, n. 1940)
Par de cadeiras Plia (1968) 
Castelli 
Alumínio polido e plástico transparente 
Ambas com etiqueta de fabricante 
“Castelli”
Alt.: 75 cm

Plia chairs (1968) 
Castelli 
Polished aluminum and transparent plastic 
Labeled “Castelli”

€160 - 220

28

Verner Panton (Dinamarca, 1926-1988)
Par de cadeiras 1 2 3 System Furniture (Modelo A6101) (1973) 
Fritz Hansen 
Estrutura em aço tubular e estofo removível 
Marcadas “design Verner Panton Fritz Hansen Denmark”
Alt.: 87 cm

1 2 3 System Furniture Chairs (a6101 Model)(1973) 
Tubular steel frame and removable wadding 
Labeled “design Verner Panton Fritz Hansen denmark”

€1.200 - 1.600
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Ron Arad (Israel, n. 1951)
“Rover Two-Seater” (1981) 
One Off 
Aço tubular e dois assentos de Rover
80x125x93 cm

one off 
Tubular steel and two Rover seats

€7.000 - 10.000

Ron Arad, Rover Seats

As primeiras criações de Ron Arad simbolizam não só a sua expressão 
insólita e formalista, mas também uma mudança na maneira de fazer 
design inaugurada na década de 1980, em Inglaterra, de que foi per-
cursor com o atelier One Off.

Desistindo de aderir a uma indústria estagnada, é na produção pró-
pria de modelos experimentais que descobre a fórmula que agrada 
a um mercado novo, capaz de pagar por criações aproximadas das 
abordagens da criação artística e menos interessado em cumprir utili-
zações através destas obras. São modelos que não abandonam o de-
sign e os seus arquétipos como tema, mantendo atributos da função, 
mas que são a evolução para uma linguagem de manufactura bruta.

Ron Arad deixou dessa década algumas referências, hoje obrigatórias 
para a história do design. Serão os assentos Rover os que mais se de-
marcaram, tornando-se num ícone do trabalho do designer. São ca-
deiras ready made, concebidas a partir do assento de um automóvel 
da marca Rover, a que se adiciona um sistema de tubos metálicos in-
dustriais, curvados e com fixações standard, servindo de estrutura a um 
look Mad Max característico. Fazem parte de um conjunto que acabou 
por formar um vocabulário visual que marcou a década. São cadeiras, 
ou outro mobiliário, e funcionam como tal, muito embora nos sugiram 
esculturas com o carácter essencial na expressão.

Ron arad first creations symbolizes not only his unusual and formalist 
expression, but also a change in the way of making design initiated 
in the 80’s in England, which the precursor was the one off atelier.

Refusing to join a stagnant industry is in the self-production of 
experimental models that he discovers the formula that pleases a 
new market, able to pay for creations close to the artistic creation 
and less interested to perform a functional utilization. These are 
models that not abandon the design and its archetypes, keeping 
attributes of function but that are the evolution to a language of a 
raw craft.

arad left on that decade few references, today mandatory for the 
history of the design. of them the Rover Seats are the most important, 
becoming an icon of the designer’s work. They are ready made 
chairs, designed after a Rover car seat where a metallic tubular 
system is added, curved and with standard joins, serving as structure 
for a characteristic Mad Max look.

They are part of a group that ended up forming a visual vocabulary 
that marked the decade. They are chairs, or other type of furniture, 
and serve as chairs, despite suggesting sculptures with expression 
as character.
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Mario Botta (Suíça, n. 1943)
Cadeira Seconda 602 (1982) 
Alias 
Em aço esmaltado e 
poliuretano preto 
Marcada “Alias Italy”
70x52x50 cm

Seconda 602 chair (1982) 
alias 
Enamelled steel and 
polyurethane 
Marked “alias Italy”

€400 - 800

33

De Sede Design Team (Suíça)
Par de Cadeirões Modelo DS-2011 (1983) 
Aço e pele
80x110x80 cm

de Sede design Team
armchairs Model dS-2011 (1983) 
Steel and leather

€800 - 1.200

32

Mario Botta (Suíça, n. 1943)
Cadeira Prima 601 (1982) 
Alias 
Em aço esmaltado e 
poliuretano preto 
Marcada “Alias Italy”
70x48x50 cm 

Prima 601 chair (1982) 
alias  
Enamelled steel and 
polyurethane 
Marked “alias Italy”

€400 - 800

31

Mario Botta (Suíça, n. 1943)
Cadeira Quinta 605 (1985) 
Alias 
Em aço esmaltado 
Marcada “Alias Italy”
94x45x55 cm

Quinta 605 chair (1985) 
alias  
Enamelled steel 
Marcada “alias Italy”

€400 - 800
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Perez Villalta (Espanha, n. 1948)
Cadeira “Antifaz”, mesa e banco, 1989 
Metal e napa
70x65x65 cm (mesa) 
Alt.: 70 cm (cadeira) 
Alt.: 70 cm (banco)

“antifaz” chair, table and stool 
Metal and napa

€10.000 - 12.000€

35

Perez Villalta (Espanha, n. 1948)
Cadeira “Cuadriga”, 1989 
Metal
Peça única
78x52x65 cm

Exposição: 300% Spanish design (Espanha, 
Costa Rica, Saitama, Lisboa, Atenas, Xangai, 
Pequim, Fortaleza, São Paulo e Bogotá)

“Cuadriga” Chair, 1989
Metal
Unique peace

Exhibition: 300% Spanish design (Spain, Costa 
Rica, Saitama, Lisbon, athens, Shanghai, 
Beijing, Fortaleza, São Paulo and Bogota)

€9.000 - 11.000

36

Filipe Alarcão (n. 1963)
Cadeira AL, 1988 
Metal tubular e pele 
Protótipo 
70x102x60 cm

aL Chair, 1988 
Tubular metal and leather 
Prototype

€1.000 - 1.300
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Philippe Starck (França, n. 1949)
Par de cadeiras giratórias  
Basic Hairdressing Furniture (1989) 
Maletti 
Metal cromado e lixado, poliuretano e 
estofo com gel 
Marcadas “Starck” 
(Falta de alavancas)
86x50x50 cm

Pair of rotating chairs 
Basic Hairdressing Furniture (1989) 
Maletti 
Sanded chrome, polyurethane and gel 
padding 
Marked “Starck” 
(Missing levers)

€2.000 - 2.600

38

Franz West (Áustria, 1947-2012)
“Private Lamp Des Kunstlers II” (1989)  
Meta Memphis 
Corrente de ferro soldada e eletrificada
Alt.: 185 cm

Meta Memphis  
Welded iron chain, electrified

€1.800 - 2.200
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INFRACÇÕES - Luísa Coder e José Russell
Cadeirão “Batman”, 1993 
Courtisane e aço inox
185x130x20 cm

“Batman” armchair, 1993
Courtisane and stainless steel

€1.100 - 1.500

40

INFRACÇÕES - Luísa Coder e José Russell
“Bela Lugosi” 
Cabide de ferro e aço mola
180x40x40 cm
Peça única

Iron hanger and spring steel
Unique piece

€1.100 - 1.500
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Marc Newson (Austrália, n. 1963)
Cadeira “Felt” (1993) 
Attrib. a Cappellini (desde 1994) 
Estrutura em fibra de vidro reforçada com 
polyester e apoio em alumínio polido
84x100x65 cm

“Felt” Chair (1993)
attrib. to Cappellini (since 1994) 
Reinforced fibreglass body, back leg in 
polished natural aluminium

€900 - 1.200

Marc Newson

As formas de Marc Newson, que tinham vindo a conquistar espaço 
durante a década de 1990, e o seu trabalho acreditado e crescen-
temente solicitado para todo o tipo de resoluções, causaram tanto 
impacto e espanto quanto as de Philippe Starck na década anterior.

A máxima de desenvolver complexidade em plástico e outros ma-
teriais sintéticos com alta qualidade, assentou na perfeição nos pro-
cessos de Newson, que se havia habituado desde o início da carreira 
ao trabalho com joalharia e editores de design exclusivo para séries 
limitadas. Transformar utensílios de produção industrial em objectos 
estéticos, que realçassem uma linguagem contemporânea ligada a 
uma atitude futurista, com formas de expressividade potencial mas 
encerrada, era o seu objectivo.

O seu estilo orgânico-contido revela-se num fluir dos movimentos da 
natureza, traduzido em linhas e cores saturadas, capturadas em cáp-
sulas coloridas e mantidas nessa clausura. Assume a sua paixão pe-
los ambientes de ficção científica, tão explorados na década de 1960, 
e por designers que se adequaram a esta vontade de evoluir, como 
Arne Jacobsen ou Verner Panton.

A cadeira Felt é mais uma solução que completa a sua ambição 
de criar de novo tudo o que não gostava à sua volta e, ainda, uma 
estação espacial.

A carreira do designer australiano é uma sequência curiosa de acon-
tecimentos desde que estuda escultura e joalharia na Sydney Colle-
ge of Arts (1984), onde lhe é proporcionada uma exposição do seu 
trabalho.

Descoberto pelo editor japonês Idée, começa a desenvolver para ele 
trabalhos em design exclusivista, mas onde pode explorar valores es-
culturais e de alta qualidade e detalhe, que rapidamente o conotam 
com uma vertente elitista.

A trabalhar então em Tóquio, no início da década de 1990, é obri-
gado a dividir-se entre a Ásia, a Europa e os Estados Unidos. Instala 
entretanto um atelier em Paris, resultado das contínuas solicitações 
de editores europeus.

Ao contactar com processos de produção e edições não-limitadas, 
as suas formas sofrem alguma contenção, mas desenvolve artifícios 
cromáticos e de conjugação de vários elementos para poder conti-
nuar a contagiar a cultura material com a capacidade de viver no 
Espaço.

As suas formas tornam-se símbolos de uma geração com uma cons-
ciência contemporânea, e os seus Pod são continuamente aplicados 
a todas as soluções, não só de objectos e mobiliário, mas de espaços 
em que é convidado a intervir.

Os seus princípios resolutivos e estéticos serviram para agitar o pano-
rama relojoeiro suíço, com a criação da marca de relógios Ikepod, 
ou o mercado automóvel com a criação do concept-car 021C para 
a Ford, que traduzia a vontade de uma nova geração do século XXI 
num projecto integral. Este projecto deu a Newson uma acreditação 
ímpar, para desenvolver mais do que conceitos espaciais abstractos 
ou de design de estilo.

Depois de ter desenvolvido os interiores e decoração exterior para um 
jacto Falcon 900B, Marc Newson, cuja paixão pelo ar e pelo espaço 
não cessa enquanto não concretizar as suas ambições maiores, é 
convidado pela Fondation Cartier pour L’Art Contemporain para de-
senvolver, com uma equipa de engenharia aeronáutica, um modelo 
actualíssimo para um avião privado que poderá um dia sair do chão, 
pois os estudos de precisão acompanharam as formas de Newson.

Mas foi talvez a Lockheed Lounge (1988) que se tornou na sua cria-
ção de excepção, ao atingir mais de 1 milhão de euros num leilão 
da Phillips de Pury & Company em Nova Iorque, tornando-se na mais 
valiosa criação de design por um autor vivo.

 

Marc newson’s forms, that had been conquering space trough 
the 1990’s, and his accredited work very much sought after for all 
kind of resolutions caused as much impact as Philippe Starck in 
the former decade.

The rule of developing complexity with plastics and other high-
quality synthetic materials, settle newson’s perfection of the 
processes. He was used since the beginning of his career to the 
jewelers work and exclusive design editors for limited series. Turn 
industrial utensils into esthetic objects that stressed a contemporary 
language connected to a futurist attitude with forms of potential 
but closed expressivity was his goal.

His organic but closed style reveals itself in the flow of natural 
movements, translated into lines and saturated colors captured 
in colored capsules and kept in seclusion. assumes his passion 
for scientific fiction scenarios - so explored in the 1960’s - and for 
designers that fit into the desire of evolution such as arne Jacobsen 
or Verner Panton.

The Felt chair is another solution that completes his ambition of 
recreating everything that displeased him and even, a space 
station.

The australian designer’s career is a curious sequence of events 
since he’s studying jewellery and sculpture at the Sydney College 
of arts (1984), where he gets the change of exhibit his work.

discovered by the Japanese editor Idée, starts to develop exclusive 
design works to him where can explore high quality and detailed 
sculptural values that easily associate newson work with the elitist 
side.

at the time working in Tokio, in the early 90’s, is forced to divide 
himself between asia, Europe and the United States. Meanwhile 
settles an atelier in Paris as a result of constant calls from European 
editors.

In touch with mass production processes and unlimited editions his 
shapes suffers some contention but newton develops chromatic 
devices and element conjugations in order to contaminate the 
material culture with the ability of living in Space. 

His forms become symbols of a generation with contemporary 
conscience and his Pod are constantly applied in every solution, 
not only of objects and furniture but also of spaces where he’s 
invited to intervene.

newton’s principles served to shake the Swiss watchmaking 
panorama with the creation of Ikepod or the automotive industry 
with the creation of the 021C concept car for Ford, which translated 
the desire of a new generation of the 21st century. That project 
reinforced newton with unparalleled credit to develop more than 
abstract spacial concepts or of style design.

after having developed the interior and exterior decoration for a 
Falcon 900B jet, Marc newson, whose passion for the air and the 
space not cease until he realizes his major ambitions is invited 
by the Fondation  Cartier pour L’art Contemporain to develop - 
alongside with an aerospace engineering team – a new model of 
private jet that could fly one day since precision studies are made 
alongside newson projects. 

Lockheed Lounge (1988) is perhaps newton’s most exceptional 
creation, realizing at a Phillips de Pury & Company auction in new 
york more than 1 million US dollars, turning into the most expensive 
creation of design by a living author. 
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Jean Nouvel (França, n. 1945)
Mesa Inox (1995) 
Sawaya & Moroni 
Aço e alumínio 
Mesa com possibilidade de 
montagem em alturas diferentes
74x200x80 cm 
32x200x80 cm

Inox table  
Sawaya & Moroni 
Steel and aluminum 
This table might be assembled 
in two different ways

€800 - 1.200
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Jean Nouvel (França, n. 1945)
Cadeira Milana (1995) 
Sawaya & Moroni 
Estrutura em metal e pele 
Produzida durante os anos 1990
94x75x80 cm

Milana FireSide Chair (1995)
Metal structure and leather 
Produced in the 1990s

€1.500 - 2.000
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Humberto Campana e Fernando Campana
(Brasil, n. 1961 e n. 1953)
Candeeiro Bambu (1995) 
Fontana Arte 
Metal e bambu 
Etiqueta de fabricante no interior “Grupo Fontana Arte”
57x40x18 cm

Bamboo lamp (1995) 
Fontana Arte 
Metal and bamboo 
Labeled “Grupo Fontana Arte”

€800 - 1.200

Humberto Campana e Fernando Campana 

Os dois irmãos paulistas não imaginaram que teriam o papel prota-
gonista na cena do design internacional, sendo hoje imediatamente 
identificados como “os designers brasileiros”, assumindo assim tam-
bém o protagonismo máximo do panorama Brasileiro.

Humberto Campana, advogado, e Fernando Campana, arquitecto, 
decidem dedicar-se ao desenvolvimento de projectos para mobiliário, 
assim como à sua produção, quando Fernando acaba a sua forma-
ção em Arquitectura, na Faculdade de Belas Artes de S. Paulo (1984), e 
se junta ao irmão para apoiar o desenvolvimento de projectos escultó-
ricos que este já levava a cabo há cerca de dois anos.

As solicitações vindas das artes plásticas, onde acabam por expor a 
sua primeira colecção de cadeiras “Desconfortáveis” (1989) marcaram 
a sua abordagem, e mesmo tendo agora restrições relacionadas com 
a produção e edição, não prescindem da liberdade criativa que lhes 
permite jogar com os símbolos nacionais, populares e eruditos, com os 
materiais menos comuns e mais sustentáveis, e muito com a sua estéti-
ca particular, que já se tornou num símbolo do seu trabalho.

Depois de uma incursão no Salão do Móvel de Milão, em 1994, os ir-
mãos Campana decidem que a produção alargada das suas cria-
ções era uma obrigação com a qual deveriam comprometer-se, pois 
só assim fariam sentido desenvolvimentos criativos tão aprofundados, 
para chegarem ao maior número de pessoas.

Hoje as suas criações são também produzidas pelos próprios, mas des-
de a segunda metade da década de 90 também por editores euro-
peus, com maior destaque para a Edra. Os Campana têm um papel 
completo nestas colaborações, empenhando-se na criação e gestão 
de toda a produção, maximizando os recursos do Brasil e da fábrica 
em questão.

Desde 1999 que gerem o seu atelier, sediado convictamente em S. 
Paulo, e todos os anos são aguardadas as suas criações nos maiores 
certames internacionais, no seu estilo próprio neo-expressionista, a que 
já se chamou Expressionismo Tropical.

As suas criações são neste momento das mais cobiçadas por colec-
cionadores, não só de design de autor mas também de Arte, indefini-
ção que os irmãos Campana gostam de explorar.

Desde que se estrearam com a sua primeira colecção de cadeiras 
“Desconfortáveis” até à aceitação pela crítica de Design e mesmo 
pelos editores europeus de mobiliário e objectos, os irmãos Campana 
assimilaram a cultura vernacular brasileira, mais especificamente do 
panorama paulista cosmopolita. As preocupações com a produção 
em série são hoje determinantes para o processo criativo, mas a apro-
ximação ao universo das artes plásticas, com o intuito de quebrar os 
limites entre o objecto de arte e o objecto quotidiano, faz surgir formas 
derivadas de materiais, que por acaso tinham uma função e lhes da-
vam um estatuto perene, afastado das exigências ligadas ao gosto 
mainstream do design internacional.

A influência óbvia de uma cultura brasileira não-erudita advém tam-
bém de uma procura de referências e processos onde se tira partido 
de recursos mais baratos e fáceis. Esta era uma das necessidades 
dos Campana no início da sua criação e produção própria, e foi a 
partir destas linguagens que, subvertendo-as, desenvolveram criações 
de luxo, únicas ou de produção muito limitada, onde as falhas e os 
defeitos são apropriados como integrantes da linguagem inédita que 
desenvolvem.

Mesmo as suas criações produzidas industrialmente podem ser encai-
xadas manualmente, de modo a formarem estruturas e superfícies iné-
ditas que as compõem. Vários trabalhos dos Campana poderiam, com 
grande esforço e dedicação, ser construídos por qualquer pessoa, mas 
como qualquer outra obra de arte, o valor criativo e conceptual que 
lhe é conferido pelos autores perder-se-ia nessa duplicação, mesmo 
sendo o original duplicado diariamente.

 

The two brothers from São Paulo would not imagine that they would 
have the leading role in the international design scene, being today 
instantly identified as “the Brazilian designers”, assuming also the 
leading role in the Brazilian panorama.

Humberto Campana, lawyer, and Fernando Campana, architect, 
decided to engage in the development of furniture projects, as 
well as its production, when Fernando completes his architecture 
graduation at the Faculdade de Belas artes de São Paulo in 1984, 
and joined his brother to support the development of sculpture 
projects that he was creating in the last two years.  

The visual arts appeal marked their approach, exhibiting the first 
chair collection “desconfortáveis” in 1989. Even with restrictions 
related with the production and edition they did not waived the 
creative freedom that enables them playing with national symbols, 
popular and erudite, with less common and sustainable materials, 
and mainly with their particular aesthetics, that already became a 
symbol of their work.

after an incursion to the Milan Furniture Hall in 1994 Campana 
Brothers decided that the mass production of their works were an 
obligation that they must engage, once only that way the profound 
creative achievements would make sense, to reach the largest 
number of people.

Today Campana’s creations are also produced by themselves but 
since the second half of the 90’s decade also by European editors, 
with emphasis to Edra. The Campana have a complete role in these 
collaborations, engaging in the creation and manage of all the 
production, maximizing resources from Brazil and the factories.

Since 1999 they manage the atelier, firmly based in São Paulo, and 
every year their creations are expected in the major international 
exhibitions, in their neo-expressionist self-style, which was also called 
Tropical Expressionism.

Today their creations are among the most sought after by the 
collectors, but not only the design collectors, even the art collectors, 
mix that the Campana brothers like to explore.

Since their first collection of chairs “desconfortáveis” until the 
acceptance by the design critics and even by the European furniture 
editors, the Campana brothers assimilated the vernacular Brazilian 
culture, especially the cosmopolitan panorama of São Paulo. The 
mass production preoccupations are today decisive for the creative 
process but the approach to the visual arts, with the intention of 
breaking the barriers between the art object and the quotidian 
object, creates forms derived from materials that had a traditional 
function conferring a settled statute, away from the demands of the 
mainstream design taste.

The obvious influence of a popular Brazilian culture comes also 
from the demand of references and processes to take advantage 
of cheaper and easier resources. These were one of the necessities 
of the Campanas at the beginning of their creation and production. 
Was from these languages that, subverting them, they developed 
luxurious creations, single pieces or extremely limited productions, 
where the flaws and defects are appropriated as part of the original 
language developed by them. 

Even pieces of the industrialized production can be mounted 
by hand in order to form original structures and surfaces. Several 
Campanas’ works could, without great effort, be mounted by any 
person; but as any other work of art the creative and conceptual 
value that is given by the authors would be lost in that doubling, even 
if the original is reproduced daily.



58 59

45

Humberto Campana e Fernando Campana
(Brasil, n. 1961 e n. 1953)
Biombo Zig Zag (1995-2000)
Estúdio Campana 
Aço inox e tubos de PVC
190x40x180 cm

Bibliografia: “Antibodies, Fernando & Humberto Campana, 1989-2009”, p.25.

Nota: Este exemplar foi produzido pelo Estúdio Campana. A partir de 2001, a Edra 
passou a editar e comercializar o Biombo Zig Zag.

Zig Zag screen (1995-2000)
Campana studio
PVC hoses and stainless steel

Bibliography: “antibodies, Fernando & Humberto Campana, 1989-2009”, p.25.

note: This piece was produced by Campana Studio. Since 2001 Edra begins to edit 
and produce the Zig Zag Screen.

€5.000 - 8.000

46

Humberto Campana e Fernando Campana
(Brasil, n. 1961 e n. 1953)
Poltrona “Anémona” (2000) 
Estúdio Campana
Edição de 4
Aço inox e tubos de PVC
66x120x90 cm

Bibliografia: Catálogo Raisonné “Campana Brothers Complete Works (So Far)”, p. 261. 

Nota: Este raro exemplar foi produzido pelo Estúdio Campana. A partir de 2001, a Edra 
passou a editar e comercializar a Poltrona Anémona.

LOTE DA CAPA

“Anemone” chair (2000)
Edition of 4
Campana Studio
PVC hoses and stainless steel

Bibliography: Catalogue Raisonné “Campana Brothers Complete Works (So Far)”, p. 261. 

Note: This rare piece was produced by Campana Studio. Since 2001 Edra begins to edit 
and produce the Anemone chair.

COVER LOT

€17.000 - 25.000
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INFRACÇÕES  - Luísa Coder e José Russell
“Computar’ sons”, 2011 
Carcaças de computadores
185x130x20 cm

Computer cases

€1.250 - 1.700
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INFRACÇÕES  - Luísa Coder e José Russell
“Desorganigrama III”, 2001 
Aço inox
200x30x200 cm

 Stainless steel

€3.500 - 4.500

49

Toni Grilo (n. 1979)
Mesa “Chaos”, 2005 
Cerâmica e resina 
Peça única 
27x87x87 cm

Nota: Produzido a partir da compressão 
de cerca de 60 jarras de cerâmica.

“Chaos” table, 2005
Ceramic and resine 
Unique piece

note: Made by a compression of about 
60 ceramic vases.

€5.000 - 5.500
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INFRACÇÕES - Luísa Coder e José Russell
Cadeira “Bullet”, 2001 
Alumínio e veludo
80x60x80 cm

“Bullet” Chair, 2001
aluminum and velvet

€800 - 1.000

51

Marco Sousa Santos (n. 1962)
Cadeirão GT2000, 2010 
Edição Branca-Lisboa  
Em aço, espuma e Kvadrat de 
cor amarelo-esverdeado 
Edição limitada de 6 peças
65x110x90 cm

Lounge chair GT2000, 2010
Branca-Lisboa edition 
Steel, foam and Kvadrat fabrics
Limited edition of 6 pieces

€900 - 1.500

Marco Sousa Santos  

Desde a criação do projecto de edição de design Proto Design, em 
1995, que Marco Sousa Santos vem dando provas das suas capaci-
dades não só enquanto designer mas também enquanto curador e 
empreendedor no universo da cultura material.

Ligado desde o início à bienal EXD, da experimenta design, é também 
com essa que desenvolve incursões internacionais com o design por-
tuguês, ou mostras do design do mundo em instituições e eventos do 
design em Portugal.

A marca Branca foi o seu último passo na criação e edição de mobi-
liário de autor, com que vem apresentando desde 2010 linhas de cria-
ções suas. Com esta pretende combinar um saber-fazer manual com 
as últimas tecnologias digitais, unindo a capacidade da manufactura 
portuguesa a uma estética do nosso tempo.

 

Since the creation of the edition project Proto design in 1995 
that Marco Sousa Santos is giving proofs of his skills not only as 
designer but also as curator and entrepreneur of the material 
cultural universe.

Linked since the beginning to the EXd biennial - Experimenta 
design - is also with them that develops international incursions 
with Portuguese design or shows of international design in Portugal.

The Branca brand is his last step in the creation of author furniture, 
presenting since 2010 creations by his hand. aiming to combine 
the manual know-how with the latest digital techniques, uniting 
the Portuguese manufacture with the contemporary aesthetics. 
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Marco Sousa Santos (n. 1962)
W.05 armchairs, 2009 
Edição Branca-Lisboa  
Par de cadeiras  
Em contraplacado de bétula com 
acabamento natural 
Edição limitada de 6 peças
83x52x55 cm

W.05 armchairs, 2009
Branca-Lisboa edition  
Pair of chairs 
Birch plywood with natural finishing 
Limited edition of 6 pieces

€600 - 1.000

53

Marco Sousa Santos (n. 1962)
W.05 armchairs, 2009 
Edição Branca-Lisboa 
Par de cadeiras  
Em contraplacado de bétula 
com acabamento com óleo 
de pigmentação branca 
Edição limitada de 6 peças
83x52x55 cm

W.05 armchairs, 2009
Branca-Lisboa edition  
Pair of chairs 
Birch plywood with white 
pigmented oil finishing 
Limited edition of 6 pieces

€600 - 1.000

54

David Amar (Israel, n. 1976)
Mesa Raumond (2011) 
Madeira, acrílico e alumínio 
Peça única
45x60x60 cm

Raumond Table (2011)
Wood, acrylic and aluminum 
Unique piece

€2.200 - 3.500

David Amar, Raymond Table

Numa homenagem à literatura potencial de Raymond Queneau, 
com os seus Hundred Thousand Billion Poems, David Amar compõe 
uma mesa que é uma falsa solução modular ou uma reacção lírica 
às imposições standard dos esquemas em módulos para soluções de 
design versátil.

A mesa Raymond possibilita várias versões, mas que não são mais do 
que uma assemblagem aleatória das tábuas que compõem o tampo, 
permitindo ao utilizador uma interpretação livre do objecto e a adap-
tação ao seu espaço e à sua utilização.

 

Paying tribute to the Potential Literature of Raymond Queneau 
with his Hundred Thousand Billion Poems, david amar composes 
a table that is a false modular solution or a lyric reaction to the 
standard impositions of the versatile design’s modular schemes.

The Raymond table allows several different versions that are 
nothing more that random conjugations of the boards that 
composes the top giving to the user a free interpretation of the 
object and its adaption to the space and utilization required.



68 69

55

Filipe Alarcão (n. 1963)
Espelho de canto, 2011 
Alumínio lacado e vidro 
espelhado 
Edição limitada de 25 
exemplares e protótipo
79x50x25 cm

angle mirror, 2011 
Lacquered aluminium, 
mirror 
Limited edition of 25 
pieces plus prototype

€1.200 - 1.800

56

Toni Grilo (n. 1979)
“Émoi et moi”, 2011 
Espelho em aço inox maciço polido à mão 
Tools Galerie, Paris 
Edição 2/2 PA
62x56x13 cm

Inox steel mirror polished by hand 
Tools Galerie, Paris 
Edition 2/2 Pa

€2.000 - 2.500
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Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
(com Jens Boldt & Lucas E. Hinnerud) 
Mesa “Cut”, 2009 
Alumínio e laque 
Protótipo / Peça única 
Assinada
66x52,5x67 cm

“Cut” table, 2009
aluminum and matte lacquer 
Prototype/ Unique piece 
Signed

€800 - 1.200

Daniel Enoksson 

De entre as sucessivas propostas que a contemporaneidade viu apa-
recer, Enoksson continua a acreditar na aparência do moderno, vol-
tando às suas propostas fundamentais e partindo novamente delas 
para a reconstrução de um discurso que põe o próprio Modernismo 
em questão.

Daniel Enoksson trabalha os seus objectos com base em estruturas, na 
sua geometria mais pura e também mais moderna. As combinações 
de planos que configuram a forma remetem-nos para o plano da re-
presentação bidimensional e para a maneira como os precursores no 
DeStijl conjugavam representação pictórica (quer na vertente plástica, 
quer na vertente do design gráfico), Design e Arquitectura. As relações 
construtivas dos planos e das linhas ditam volumes massivos ou planos 
tão ténues que podem chegar a ser sinuosos, exibindo o seu lado frágil, 
como a folha que os viu desenhados. Ao material moderno de eleição 
– o metal – o designer associa a madeira, material tradicional do cabi-
net maker que aqui nos remete para uma plasticidade escultórica, a 
verdadeira dos seus objectos de design. 

Enoksson leva o design para a galeria de arte num jogo pós-moderno 
com a utopia modernista. As relações que privilegia com estas van-
guardas são ultrapassadas pela técnica detalhada das pequenas 
séries mas também pela atenção à ideia, que reposiciona o objecto 
de design e o catapulta para o plinto, numa possível ironia à adoração 
contemporânea feita aos ícones dos autores modernos.

 

among the successive proposals that the contemporary age 
saw Enoksson still believes in the modern shape, going back to its 
fundaments and starting from them rebuilding a discourse that in the 
end puts even  the modernism in question.

Enoksson works his objects based on structures, in its pure and 
modern geometry. The conjugation of the plans that originates 
the form refers to the dimensional representation and to the way 
as the precursors of the deStijl movement conjugated pictorial 
representation (both in the visual arts and graphic design), design 
and architecture. The constructive relations of the plans and the 
lines dictate massive volumes or plans so tenuous that can reach 
to be winding, exhibiting their fragile side, as the sheet where were 
projected. To the favorite modern material – steel – the designer add 
wood, traditional material of the cabinet marker, that here resembles 
a sculptural plasticity, the true one of his design objects.  

Enoksson brings the design to an art gallery in a post-modern 
game with the modernist utopia. The relations that stresses with 
these vanguards are surpassed by the detailed technique of the 
small series but also for the attention to the idea, that replaces the 
design object catapulting it to the plinth, in a possible irony to the 
contemporary adoration of the icons of the modernism.
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Angelo Mangiarotti (Itália, 1921-2012)
Candeeiro EX/0104, início dos anos 1990
Mangiarotti Collection
Colecção Extra, Cappellini
Alabastro e metal
Alt.: 17,5 cm

Lamp EX/0104, early 1990s
Mangiarotti Collection
Extra Collection, Cappellini
Alabaster and metal
€900 - 1.200

59

Guido Rosati (Itália, n. 1970)
Candeeiro Liza 
Luxo 
Vidro moldado verde e branco opaco
Alt.: 35 cm

Etiqueta do fabricante “Luxo” na base

Liza Lamp
Luxo 
Molded green and white glass
Labeled “Luxo”
€2.200 - 2.800
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Rui Pereira (Séc.XX)
Cabeça, 2010 
Melt Project 
Cabeça embalsamada e plástico 
Peça única
53x45x45 cm

Head, 2010 
Hunting trophy and plastic 
Unique piece

€1.200 - 2.100

61

Rui Pereira (Séc. XX) 
Candeeiro, 2010 
Melt Project 
Plástico 
Peça única
46x25x25 cm

Lamp, 2010 
Plastic 
Unique piece

€400 - 800
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Filipe Alarcão (n. 1963)
Módulo de parede #3, 2011 
Em feltro de lã, cortiça e espuma 
de borracha 
Edição de 15 e protótipo 
120x104x1,5 cm

Wall pieces #3, 2011 
Wool felt, cork and rubber 
Limited serie 15 pieces plus prototype

€2.500 - 3.000

Filipe Alarcão

As geometrias de Filipe Alarcão são sugeridas em 
jogos formais onde a dimensão do plano se confun-
de com a dimensão do volume. Através de linhas e 
planos, o designer desmultiplica a ideia do objecto, 
desenhado em várias materializações e repetições, 
com o intuito de interceptar o espaço de percepção. 
Também os materiais das suas peças comunicam o 
paradoxo da aproximação e do afastamento, com a 
absorção e o eco, tanto do som como da imagem.

O objecto do design é aqui interrogado mas tam-
bém deixado à deriva, como que numa primeira fase 
pré-projecto que adia a sua concretização.

Estas criações integraram a exposição-instalação In-
trospectiva: Filipe Alarcão, Designer (2011-2012), com 
desenho do próprio, no MUDE – Museu do Design e 
da Moda, em Lisboa.

 

Filipe alarcão’s geometries are suggested through 
games of shape where the plan dimension blends 
with the volume dimension. Is through lines and plans 
that the designer expands the idea of the object, 
drawn in several materializations and repetitions, 
with the purpose of intersect the perception space. 
also the materials of his pieces transmit the paradox 
of approach and retraction, with absorption and 
echo, both of sound and image.

The design object is questioned but also left drifting, 
as in a first phase, a pre-draft that postpone its 
concretion.

These creations integrated the exhibition-installation 
“Instrospectiva: Filipe alarcão, designer (2011-2012)”, 
MUdE, Lisbon. 

63

Filipe Alarcão (n. 1963)
Módulo de parede #2, 2011 

Em feltro de lã, cortiça e espuma
de borracha 

Edição limitada de 15 e protótipo
120x104x1,5 cm

Wall pieces #2, 2011 
Wool felt, cork and rubber 

Limited serie 15 pieces plus prototype

€2.500 - 3.000

64

Filipe Alarcão (n. 1963)
Desenho a duas dimensões e 

meia #2, 2011
Série Cubos 

Em aço inoxidável polido 
Edição limitada de 15 e  protótipo

104x120x2 cm

Two and a half dimension 
drawings #2, 2011

Cubos Series 
Polished stainless steel 

Limited edition of 15 pieces plus 1 
prototype

€1.500 - 2.000

65

Filipe Alarcão (n. 1963)
Desenho a duas dimensões 
e meia #4, 2011 
Série Cubos 
Em aço inoxidável polido 
Edição limitada de 15
e protótipo
120x104x2 cm

Two and a half dimension 
drawings #4, 2011 
Cubos Series 
Polished stainless steel 
Limited edition of 15
plus 1 prototype

€1.500 - 2.000
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PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo Mobileto #1, 2011 
Show me – Design editors 
Em madeira de eucalipto natural 
Edição de 25 e protótipo
150x120x38 cm

Mobileto #1, 2011
Prototype 
Show me – design editors 
natural eucalyptus wood 
Edition of 25 and prototype

€1.000 - 1.200

67

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo Mobileto #4, 2011 
Show me – Design editors 
Em madeira de eucalipto natural 
Edição de 25 e protótipo
38x72x22 cm

Mobileto #4, 2011
Prototype 
Show me – design editors 
natural eucalyptus wood 
Edition of 25 and prototype

€300 - 500

68

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo Mobileto #2, 2011 
Show me – Design editors 
Em madeira de eucalipto natural 
Edição de 25 e protótipo
73x118x20 cm

Mobileto #2, 2011
Prototype 
Show me – design editors 
natural eucalyptus wood 
Edition of 25 and prototype

€800 - 1.000

69

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo Mobileto #5, 2011 
Show me – Design editors 
Em madeira de eucalipto natural 
Edição de 25 e protótipo
38x72x22 cm

Mobileto #5, 2011
Prototype 
Show me – design editors 
natural eucalyptus wood 
Edition of 25 and prototype

€300 - 500

70

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo Mobileto #3, 2011 
Show me – Design editors 
Em madeira de eucalipto natural 
Edição de 25 e protótipo
84x80x22 cm

Mobileto #3, 2011
Prototype 
Show me – design editors 
natural eucalyptus wood 
Edition of 25 and prototype

€600 - 800
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Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
“Pieces”, 2008 
Pinho, MDF, aço 
Edição 3/10 
Assinada e numerada
45x37x37 cm

Pine, MdF and steel 
Edition 3/10 
Signed and numbered

€500 - 800

72

Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
“Pieces”, 2008 
Pinho, MDF, aço 
Edição 3/10 
Assinada e numerada
45x37x37 cm

Pine, MdF and steel 
Edition 3/10 
Signed and numbered

€500 - 800 73

Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
“Pieces”, 2008 
Pinho, MDF, aço 
Edição 2/10 
Assinada e numerada
45x100x37 cm

Pine, MdF and steel 
Edition 2/10 
Signed and numbered

€600 - 900
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Filipe Alarcão (n. 1963)
“Plano horizontal”, 2011 
Alcatifa industrial com impressão a jacto 
de tinta 
Edição limitada de 15 e protótipo
300x150 cm

Carpet and inkjet printing 
Limited edition of 15 plus prototype

€1.500 - 2.000

75

Filipe Alarcão (n. 1963)
“Unfold”, 2011 
Em lã  
Edição limitada de 25 e protótipo
250x180 cm

Wool 
Limited edition of 25 plus prototype

€1.500 - 2.200
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João Valente (n.1984)
“Another contemporary chair” 
Inox 
Peça única
80x90 cm

Inox 
Unique piece

€2.500 - 4.000

76

Elder Monteiro (n. 1973)
Bar, 1999 
MDF lacado e aço inox  
Protótipo / Peça única
73 x 55 x 45 cm

Nota: Apresentado na experimentadesign em 2000.

MdF and stainless steel 
Prototype / Unique piece

note: First presented at experimentadesign in 2000.

€2.000 - 2.500
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Itay Ohaly (Israel, n. 1979)
Table 
Unpacking project 2010 
Resina 
Peça única  
Assinada
55x30 cm

Table 
Unpacking project 2010
Resin 
Unique piece 
Signed

€500 - 750

79

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
T table, 2011 
Em alumínio e mármore de Carrara 
Edição de 6 e 3 protótipos
57x40x38 cm

T table, 2011
aluminum and Carrara marble 
Edition of 6 and 3 prototypes

€1.500 - 1.700

Itay Ohaly, Tables

As criações do projecto Unpacking relacionam o processo de produ-
ção com o início do processo de utilização, explorando materiais vul-
gares de acondicionamento, como o poliestireno expandido (esferovi-
te), tornando-os materiais de moldagem.

Há um sentido performático na ênfase dada ao processo, acentua-
do pela metamorfose das sobras em acabamento aleatório, ou por 
acabar. Cada objecto deixa ainda espaço à participação tornando-o 
num organismo vivo e sensível no espaço da cultura material.

 

The Unpacking project creations relate the production process with 
the early utilization process, exploring the traditional packaging 
materials such as styrofoam, transforming it into casting materials.

There’s a performance sense in the importance given to the 
process, accented by the metamorphosis of the scraps into 
random finishing or unfinished. Each object has even space to 
participation transforming it into a living organism, sensible in the 
material cultural space.
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Fernando Brízio (Angola, n. 1968)
“Pata negra in a slicing machine” 
Fiambreira, mesa em inox e madeira 
Edição limitada de 3 e 1 PA
140x80x60 cm

Stainless steel workbench, slicing machine 
and black lacquered wood 
Limited edition of 3 plus 1 aP

€5.000 - 6.500

80

Julian Bond (EAU, n.1984)
Pixel Vase (2011) 
Cerâmica 
Peça única  
Assinada e numerada 123
Alt.: 25 cm

Ceramic 
Unique piece 
Signed and numbered 123

€340 - 550

Julian Bond, Pixel Vase

As jarras Pixel são objectos únicos, resultantes do funcionamento do en-
genho pensado pelo designer para moldar objectos conforme cada 
necessidade específica. As paredes do molde são móveis e compostas 
por hastes de secção quadrada que se movem em dois sentidos e 
compõem uma forma tridimensional. Cada forma é visivelmente com-
posta por pontos, ou pixéis, que dão ênfase à ideia de uma imagem 
com má resolução ou de um objecto inacabado, onde as marcas do 
molde são assumidas como uma estética artesanal.

A partir desta solução Julian Bond tem vindo a desenvolver linhas de 
objectos, que poderiam compor uma única linha e um universo visual 
ligado às primeiras linguagens digitais.

 

The Pixel vases are unique objects, outcome of the work of the 
device created by the designer to mold objects after each specific 
need.

The cast walls are detachable and composed by square sectioned 
rods that move in two ways creating a tridimensional form. Each 
form is visibly composed by points - or pixels - that emphasize the 
idea of a low resolution image or an unfinished object where the 
cast scars are assumed as handmade aesthetics. 

With this solution Julian Bond is developing lines of objects that 
could in the end compose a single line and a visual universe 
linked to the first digital languages.
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PEDRITA (Rita João, n. 1978 e Pedro Ferreira, n. 1978) 
e Ricardo Jacinto, (n. 1975)
Protótipo Banco “UNIDADE”, 2012 
Edição Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012 
Em cimento moldado
30x30x36 cm

Nota: Este protótipo foi criado no âmbito da 
Architecture Performance “UNIDADE” desenvolvida 
para Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

“UnIdadE”, 2012
Prototype 
Guimarães 2012 European Capital of Culture edition 
Cement molded

note: This prototype was developed for architecture 
Performance “UnIdadE” presented at Guimarães 2012 
European Capital of Culture.

€400 - 600

83

PEDRITA (Rita João, n. 1978 e Pedro Ferreira, n. 1978) 
e Ricardo Jacinto, (n. 1975)
Protótipo Banco “UNIDADE”, 2012 
Edição - Guimarães, Capital Europeia da Cultura 
2012 
Em cimento moldado
32x32x38 cm

Nota: Este protótipo foi criado no âmbito da 
Architecture Performance “UNIDADE” desenvolvida 
para Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

“UnIdadE”, 2012
Prototype 
Guimarães 2012 European Capital of Culture edition 
Cement molded

note: This prototype was developed for architecture 
Performance “UnIdadE” presented at Guimarães 2012 
European Capital of Culture.

€400 - 600

84

PEDRITA (Rita João, n. 1978 e Pedro Ferreira, n. 1978) 
e Ricardo Jacinto, (n. 1975)
Protótipo Banco “UNIDADE”, 2012 
Edição - Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012 
Em cimento moldado
32x32x28 cm

Nota: Este protótipo foi criado no âmbito da 
Architecture Performance “UNIDADE” desenvolvida 
para Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

“UnIdadE”, 2012
Prototype 
Guimarães 2012 European Capital of Culture edition 
Cement molded

note: This prototype was developed for architecture 
Performance “UnIdadE” presented at Guimarães 2012 
European Capital of Culture.

€400 - 600

85

PEDRITA (Rita João, n. 1978 e Pedro Ferreira, n. 1978) 
e Ricardo Jacinto, (n. 1975)
Protótipo Banco “UNIDADE”, 2012 
Edição - Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012 
Em cimento moldado
30x30x34 cm

Nota: Este protótipo foi criado no âmbito da 
Architecture Performance “UNIDADE” desenvolvida 
para Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012.

“UnIdadE”, 2012
Prototype 
Guimarães 2012 European Capital of Culture edition 
Cement molded

note: This prototype was developed for architecture 
Performance “UnIdadE” presented at Guimarães 2012 
European Capital of Culture.

€400 - 600

PEDRITA + Ricardo Jacinto, Bancos UNIDADE

Integrado na programação de Guimarães 2012 - Capital Europeia da 
Cultura, o projecto Unidade é uma intervenção urbana, resultado do 
concurso internacional Performance Architecture, que pretende trazer 
para o espaço público um novo modo de completá-lo através da in-
teracção da comunidade ou dos visitantes com artistas, arquitectos 
ou designers.

Uma instalação de linguagem (visual e sonora) industrial chama a 
atenção dos passeantes e convida à participação num desafio sim-
ples: através do manuseamento lúdico de uma máquina gera-se 
equipamento para povoar o espaço público – pequenos bancos em 
cimento que haveriam de ocupar a Praça do Toural, com o sentido 
de se poder registar o movimento destes na cidade e compreender a 
relação da população com o equipamento urbano.

 

Part of Guimarães 2012 – European Capital of Culture, the Unidade 
project is an urban intervention that results of the Performance 
architecture international competition with the aim of bringing to the 
public space a new form completed by the interaction between the 
local community and visitors with artists, architects or designers.

an industrial language installation (sound and visual) draws 
attention and invites people to take part of a simple challenge: 
by manipulating a device new equipment appears to complete 
de public space – small concrete benches to be placed in Praça 
do Toural with the purpose of registering its use understanding the 
relation between the population and the urban equipment. 
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FRONT (Suécia)
Animal things, Horse Lamp (2006)
Candeeiro 
Moooi 
Cavalo em polyester 
Abajur em PVC com armação em metal  
Marcado “Moooi designed by Front”
230x230 cm

Lamp
Moooi 
Polyester horse 
PVC laminate shade with metal frame 
structure  
Marked “Moooi designed by Front”

€2.000 - 3.000

87

PEDRITA (Rita João, n. 1978
e Pedro Ferreira, n. 1978)
Protótipo candeeiro “Flora”, 2012 
Edição JPMonteiro, Lda 
Em latão polido, freixo, aglomerado de 
cortiça, vidro lapidado, vidro estampado
e cordão de poliéster
Diam.: 70 cm

“Flora”Lamp, 2012
Prototype 
JPMonteiro, Lda edition 
Polished brass, ash, agglomerated cork, cut 
glass, patterned glass and polyester cord

€1.500 - 2.000

FRONT

O grupo Front é constituído por três mulheres-designers suecas: Sofia 
Lagerkvist, Charlotte von der Lancken e Anna Lindgren, com formação 
em design industrial pela University College of Arts, Crafts and Design 
(Konstfack), em Estocolmo.

Em Fevereiro de 2003, com a formação do grupo, decidem enveredar 
por um design experimentalista e de intervenção, apoiando-se sobretu-
do no desenvolvimento de conceitos, mas não se escusando de fazer 
apresentações em mostras comerciais, como a sua primeira apresen-
tação no Salone Satellite 2004, em Milão.

Com as edições que desenvolvem para a Moooi catapultam o seu 
nome e as suas criações para um mainstream que rapidamente 
adopta o efeito de estranheza que as peças pretendem provocar. Os 
animais-objecto são hoje ícones assimilados do design do século XXI.

 

The Front group is constituted by three Swedish lady designers: Sofia 
Lagerkvist, Charlotte von der Lancken and anna Lindgreen, graded 
in industrial design by the University College of arts, Crafts and design 
(Konstfack), Stockholm.

In February 2003 at the group foundation they decided to explore 
an experimental and interventionist design, standing mainly in 
the development of concepts, although never refusing to exhibit 
in commercial shows such as their first appearance in the Salone 
Satellite, Milan in 2004.

The editions developed for Moooi catapulted their name and work 
to the mainstream that quickly adopted the strangeness that their 
creations intended to cause. The object-animals are today accepted 
as icons of the 21st century design.
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Álvaro Catalán de Ocón (Espanha, Séc. XX)
Candil Kyoto e Candil Milan, 2010 
Candeeiros em cobre, latão, madeira e vidro 
1ª Edição de 100 peças 
Assinados 
(Com certificado do autor, 2010)
10x16 cm

Par of lanterns in copper, thin, wood and glass 
1st edition of 100 pieces 
Signed  
(authenticity Certificate from the author, 2010)

€700 - 1.000

89

Marco Sousa Santos (n. 1962)
“Reverted”, 2003
Conjunto de três peças: um copo sem base, uma 
bombonière e um copo Porto com contentor
Atlantis
Cristal
Peças única
Alt.: 35,5 cm 
Alt.:  32 cm 
Alt.:  18

a three piece set: a baseless, one bombonière 
and one Port cup with container
atlantis
Crystal glass
Unique pieces

€600 - 900
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Itay Ohaly (Israel, n. 1979)
Vase  
Unpacking project, 2010 
Resina 
Primeira Série (desmoldada) 
Assinada
Alt.: 30 cm

Vase 
Unpacking project 2010
Resina 
1st series (demolded) 
Signed

€250 - 350
91

Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
“Angles”, 2008 
Alumínio 
Edição 2/5 
Peça única em vermelho 
Assinada e numerada
33x44x11,5 cm

aluminum 
Edition 2/5 
Unique piece in red 
Signed and numbered

€400 - 600

92

Daniel Enoksson (Suécia, n. 1976)
“Angles”, 2008 
Alumínio 
Edição 1/5 
Peça única em azul 
Assinada e numerada
33x44x11,5 cm

aluminum 
Edition 1/5 
Unique piece in blue 
Signed and numbered

€400 - 600
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Álvaro Catalán de Ocón (Espanha, Séc. XX)
Candeeiro “Cornucopia”, 2010 
Aço polido, latão e borracha 
2º Edição de 100 peças 
Etiqueta do autor “Cornucopia, Alvaro Catalán de Ocón” 
(Certificado de autenticidade do autor, 2010)
13,5x11 cm

“Cornucopia” Lamp, 2010
Polished steel, brass and rubber 
2nd edition of 100 pieces 
Labeled “Cornucopia, alvaro Catalán de ocón” 
(authenticity Certificate from the author, 2010)

€220 - 300

93

Elder Monteiro (n. 1973)
“Guelas”, 2004 
Em parceria com Transforme  
Berlindes 
Protótipo / Peça única
Diam.: 17 cm

In partnership with Transforme  
Marbles 
Prototype / Unique piece

€450 - 550
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Miguel Vieira Baptista (n. 1968)
“Puzelaine #2”, 2005 
Fragmentos de porcelana colados 
Peça única 
Assinada
Alt.: 29 cm 
Diam.: 20 cm

Exposições: 
“Em Fractura”, Terminal, Oeiras, 2005 
“97”, Cristina Guerra, Lisboa, 2005 
Puzelaine #1, da mesma série, integra 
a Colecção permanente do Museu do 
Design e da Moda, em Lisboa.

Porcelain fragments glued 
Unique piece 
Signed

Exhibitions: 
“Em Fractura”, Terminal, oeiras, 2005 
“97”, Cristina Guerra, Lisbon 2005 
Puzelaine #1, from the same series, in the 
permanent collection of the design and 
Fashion Museum in Lisbon

€1.000 - 1.500

Miguel Vieira Baptista, Puzelaine #2 e #3

Miguel Vieira Baptista desafia o papel conservador, ou mesmo institu-
cional, das porcelanas Vista Alegre com as montagens livres que suge-
re nas peças Puzelaine. 

Depois de uma visita à mais conhecida fábrica de porcelanas do país, 
propõe-se reconstruir peças de carácter aleatório que ultrapassassem 
a inevitabilidade de um puzzle ou das restrições de produção a que 
uma produção em série obriga. 

Destruindo réplicas icónicas da marca, combina intuitivamente pe-
daços destas através de uma técnica manual que lhe permite uma 
autonomia na transformação do material e assume uma posição ico-
noclasta perante referências culturais sedimentadas.

 

Miguel Vieira Baptista defies the conservative and even institutional 
statement of the Vista alegre porcelain with free assemblages, the 
Puzelaine pieces.

after visiting the most famous porcelain factory of the country he settled 
the challenge of reconstruct pieces with a random character that 
surpasses the puzzle inevitability or the restrictions of the mass production.

after destroying iconic replicas of the Vista alegre porcelain he 
intuitively combines the smithereens with a manual technique that 
enables him to create an autonomy in the transformation of the 
material and assuming an iconoclast position before traditional 
cultural statements. 

96

Miguel Vieira Baptista (n. 1968)
“Puzelaine #3”, 2005 
Fragmentos de porcelana colados 
Peça única 
Assinada e datada 2005
Alt.: 36 cm 
Diam.: 20 cm

Exposições: 
“Em Fractura”, Terminal, Oeiras, 2005 
“97”, Cristina Guerra, Lisboa 2005 
Puzelaine #1, peça da mesma série, 
integra a Colecção permanente do 
Museu do Design e da Moda, em Lisboa.

Porcelain fragments glued 
Unique piece 
Signed and dated 2005

Exhibitions: 
“Em Fractura”, Terminal, oeiras, 2005 
“97”, Cristina Guerra, Lisbon, 2005 
Puzelaine #1, from the same series, in the 
permanent collection of the design and 
Fashion Museum in Lisbon

€1.000 - 1.500
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Sam Baron (França, n. 1976)
“Lapin” 
Sisley 
Par de jarras em cerâmica 
Edição de 50
Alt.: 31 cm

“Lapin”
Sisley 
Pair of ceramic vases 
Edition of 50

€100 - 200
99

Sam Baron (França, n. 1976)
Jarra “Royal Actual”, 2009 
Vista Alegre 
Porcelana
Alt.: 20 cm

“Royal actual” vase, 2009
Porcelaine

€400 - 600

100

Sam Baron (França, n. 1976)
Jarra “Royal Actual”, 2009 
Vista Alegre 
Porcelana
Alt.: 28 cm

“Royal actual”vase, 2009
Porcelaine 

€550 - 750

98

Marco Sousa Santos (n. 1962)
“Maria”, 2003 
Edição Cal Design 
Bilha em cerâmica com interior vidrado
Fora de produção
Alt.: 23 cm

Cal design edition 
Water container with glazed interior
out of production

€250 - 500
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Konstantin Grcic (Alemanha, n. 1965)
Candeeiro de mesa 
Projecto Terra 
Edição Proto Design 
Porcelana branca vidrada 
Edição de 50 unidades
21x23 cm

Lamp 
“Terra” project 
Proto design edition 
Glazed white porcelain 
Edition of 50

€250 - 350

102

Uwe Fisher (Alemanha, n. 1958)
Candeeiro de suspensão 
Projecto Terra 
Edição Proto Design 
Porcelana branca vidrada 
Edition of 50
14x11 cm

Lamp 
“Terra” project 
Proto design edition 
Glazed white porcelain 
Edition of 50

€250 - 350

103

Marco Sousa Santos (n. 1962)
Candeeiro “Quarentine”, 2007 
Da série Sangue Branco 
Vidro borosilicato
Série de 5 unidades
Alt.: 73 cm

“Quarentine”Lamp, 2007
From series White Blood 
Borosilicate glass
Series of 5 units

€300 - 600
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Marco Sousa Santos (n. 1962)
Candeeiro “Infection”, 2007 
Da série Sangue Branco 
Candeeiro em vidro borosilicato 
Peça única
Comp.: 75 cm

“Infection” Lamp, 2007
From the series White Blood 
Borosilicate glass chandelier 
Unique piece

€300 - 600

105

INFRACÇÕES  - Luísa Coder e José Russell
Candeeiro “Paper Light”, 2013 
Papel prensado                                                                                                                                   
17x17x17 cm

“Paper Light” Lamp, 2013
Pressed paper

€100 - 150
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PEDRITA (Rita João, n. 1978 e Pedro Ferreira, n. 1978)
Painel de Azulejos “Lebre”, 2010 
Azulejos industriais 15x15 cm em fim de linha
260x420 cm

“Hare” Tile Panel 
discontinued Portuguese industrial tiles

€4.400 - 6.000
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Toni Grilo (n. 1979) 
Cadeira Bibendum, 2009 
Aço Inox 
Tools Galerie, Paris 
Edição limitada de 12 peças e 3PA
69,5x113x85cm

Bibendum Chair, 2009
Stainless Steel 
Tools Galerie, Paris 
Limited edition of 12 pieces e 3Pa

€12.000 - 15.000

Toni Grilo, Cadeirão Bibendum

O trabalho de Toni Grilo remete-nos para alguns dos visuais moder-
nistas que serviram de orientação para design como disciplina cria-
tiva autónoma.

Não é sem ironia que em algum do seu trabalho somos levados às ori-
gens do modernismo, através de estruturas tubulares metálicas, como 
na cadeira Bibendum. A ideia visionada por Marcel Breuer, a partir da 
solidez construtiva das bicicletas, havia de ter as repercussões que hoje 
lhes conhecemos. Mas não é só em busca de estrutura que Grilo abu-
sa do material e da imagem deste: a audácia destas provocações 
estéticas remetem-nos para um paradoxo barroquizante à maneira 
contemporânea, onde a ideia modernista é tratada como acessória, 
e onde a sugestão do conforto do material estofado é substituída por 
reflexos numa superfície espelhada. São formas de luxo no domínio da 
perfeição numa técnica industrial onde o valor é o do trabalho manual.

 

Toni Grilo’s work point us some of the modern visuals that served as 
guide to the design as autonomous creative discipline.

Is not without irony that in some of his works we are led to the origins 
of the modernism, through tubular structures as in the Bibendum 
Chair. Marcel Breur’s idea, from the fastness of cycle construction, 
had to be the repercussions that today still are recognized. But is 
not only in search of structure that Grilo overuses material and its 
image: the boldness of these esthetic provocations points towards 
a baroque paradox in the contemporary way, where the modernist 
idea is treated as accessory and where the suggestion of comfort 
of the upholstered material is replaced by reflections in a mirrored 
surface. are forms of luxury in the perfection field with an industrial 
technic where the value is the manual work.
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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 
(vigrésimo 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.

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.;
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

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / cATALoGuES SuBScRIPTIon

NOME | name

MORADA | address

LOCALIDADE | City

CÓDIGO POSTAL | Zip Code

PAÍS | Country

N.º BI ou CC | Id  or Passport nr

NIF| Vat nr

TELEFONE | Telephone nr

E-MAIL

PAGAMENTO | Payment

   NUMERÁRIO | Cash

   CHEQUE À ORDEM DE | Check payable to PERIHaSTa

   TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | Bank transfer

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscritprition lasts for one year from the date of payment.

Devolver preenchido e assinado para | Return completed and signed to (+351) 217948009 ou/or info@veritasleiloes.com

ASSINATURA | Signature DATA | date

SUBSCRIÇÃO ANUAL | annual Subscription            Despesas de envio incluídas | Shipping costs included

PORTUGAL - €200 RESTO DO MUNDO | other Countries - €300

Beneficiário | Beneficiary PERIHaSTa 
Banco | Bank BPI 
Balcão | Branch Marquês de Tomar 
NIB 0010 0000 46263080001 82 
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2 
SWIFT | BIC BBPIPTPL

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

 

C
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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 __________________________________________________
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XXwww.veritasleiloes.com


