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1

Colecção SWATCH 007 VILLAIN COLLECTION, 2008
Composta por 22 relógios de pulso comemorativos 
dos 22 vilões dos filmes da saga 007 de 1962 a 2008 
- desde Dr. No a Quantum of Solace. Edição limitada 
a 222 conjuntos, nº 94/222. Completo, com estojo em 
forma de pasta, documentação, livro comemorativo 
e caixa em madeira com tampa deslizante. Relógios 
sem pilha mas na maioria sem uso conservando as 
películas originais.

€ 2.000
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2

Relógio de pulso SWATCH IRONY 
AUTOMATIC “BODY AND SOUL”
Caixa em aço com vidro sintético. 
Mostrador tipo “esqueleto” sem 
numeração. Pulseira em aço. Movimento 
quartzo, 21 rubis.

€ 50

3

Relógio de pulso SWATCH
DIAPHANE AUTOMATIC WIND UP
Caixa em plástico translúcido e alumínio 
com vidro sintético. Pulseira em alumínio. 
Movimento mecânico automático, 21 
rubis. Suíço, ca. 2004.

Com estojo e documentação.

€ 20

4

Relógio de pulso SWATCH
DIAPHANE IBERIAN LODGE
Caixa em plástico translúcido com vidro mineral. 
Pulseira em pele. Movimento mecânico automático, 
21 rubis. Suíço, ca. 2007.

Estojo e documentação.

€ 30

5

Relógio de pulso 
TISSOT CAMPING
Caixa cromada 
com vidro sintético. 
Pulseira em pele 
negra. Movimento 
mecânico de corda 
manual, 15 rubis. 
Suíço, ca. 1950.

€ 30

6

Relógio de pulso OMEGA 
DYNAMIC CHRONOGRAPH 
5290.50.07
Caixa em aço com vidro de 
safira. Cronógrafo. Pulseira 
em pele com fivela em aço. 
Movimento mecânico 
automático, 44 rubis. Suíço, 
ca. 1999

€ 300

7

Relógio de pulso CAUNY PRIMA 
CHRONOGRAPH

Caixa em aço com vidro 
sintético. Pulseira em pele negra. 
Movimento mecânico de corda 

manual, 17 rubis. Suíça, ca. 1960.

€ 20

8

Relógio de pulso OMEGA 
SEAMASTER COSMIC

Caixa “tonneau” 
monobloco plaqué 

ouro em aço com vidro 
sintético. Pulseira em pele.  

Movimento mecânico 
automático, 24 rubis. 

Suíço, ca. 1970

€ 180
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9

Relógio de pulso 
RAYMOND WEIL
Modelo OASIS com 
aro em plaqué ouro. 
Movimento quartzo. 
Assinado, marcado e 
numerado 5530-1. 
(sem pilha)

€ 300

10

Relógio de pulso OMEGA 
SEAMASTER COSMIC
Caixa “tonneau” 
monobloco plaqué 
ouro em aço com vidro 
sintético. Pulseira em pele.  
Movimento mecânico 
automático, 24 rubis. Suíço, 
ca. 1970

€ 180

11

Relógio de pulso FREDERIQUE CONSTANT 
HEAVY ROMAN DATE POINTER
Caixa em aço com vidro de safira. 
Pulseira aço.  
Movimento mecânico automático, 
25 rubis. Suíço, ca. 1999

Completo com estojo e documentação

€ 300

12

Relógio de pulso CONCORD
modelo SARATOGA SL
Em aço cravejado com 24 diamantes 
talhe brilhante e 8 diamantes talhe 8/8 
(1,00ct). Assinado e numerado 1076601. 
Movimento quartzo. (Movimento não 
funciona, a necessitar de arranjo)

€ 1.700 - 2.500

13

Relógio de pulso Patek Philippe
Caixa e bracelete em ouro 19 kt. 
Mostrador oval com numeração 
esmaltada a preto. Movimento mecânico 
de corda manual, 18 rubis. Assinado e 
numerado 1153724. Caixa marcada e 
numerada 2690005/3468. Caixa em ouro 
18 kt com marcas suiças e puseira em 
ouro português 19 kt. 
Com estojo e caixa originais. 
(pequenos defeitos, restauros e sinais de 
uso)

€ 8.000
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14

Relógio de pulso ORIS
Movimento mecânico de corda manual, 

25 rubis. ca.2005. Com estojo original.

€ 50

15

Relógio de pulso LOGINES CRONOGRAFO 
“SPIRIT” L2.705.4.2.32
Caixa “almofada” em aço com vidro de safira. 
Pulseira em pele de crocodilo castanha.  
Movimento mecânico automático, 25 rubis. 
suíço, ca. 2007

estojo e documentação

€ 450

16

Relógio de pulso ZENO PILOT OVERSIZED 8558
Caixa em aço escovado com vidro de safira. 
Pulseira em pele negra. 
Movimento mecânico de corda manual, 17 rubis. 
suíço, ca. 2003

€ 400

17

Relógio de pulso HILFIGER AUTOMATIC 
LIMITED EDITION
Caixa em aço com vidro de safira. 
Mostrador branco guilhochado. Pulseira 
em pele negra. Movimento mecânico 
automático, 21 rubis. Japão, ca. 2005.

edição limitada da “ToMMY hIlFIGeR” de 
500 exemplares. Nº89/500. Com estojo e 
documentação.

€ 80
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Relógio de pulso ZODIAC OCEANAIRE ZO8001
Caixa em aço com vidro de safira. Pulseira em borracha. 
Movimento mecânico automático, 18 rubis. suíço, ca. 2006.

estojo e documentação. Relógio de mergulho (200 metros) 
da série ZodIaC dIVeR’s CluB.

€ 100

19

Relógio de pulso TISSOT HERITAGE 1957 CHRONOMÈTRE CERTIFIÉ
Caixa quadrada em aço com vidro sintético. Cronógrafo. Pulseira 

em pele negra com fecho basculante.  
Movimento mecânico automático, 25 rubis. suíço, ca. 1999

edição limitada e numerada de 3333 exemplares. Nº2953/3333. 
Com embalagem, estojo e documentação

€ 200

20

Relógio de pulso MARTIN BRAUN 
TURBILHÃO “MUSEU DO RELÓGIO
Caixa em aço com vidro de safira. Pulseira 
em pele de crocodilo negra. Movimento 
chinês mecânico de corda manual com 
turbilhão, 23 rubis. alemanha, ca. 2007.

edição limitada a 20 exemplares. Nº2/20. 
editado pelo Museu do Relógio, serpa em 
parceria com a manufactura Martin Braun.

€ 80

21

Relógio de pulso JUNGHANS MEISTER 1949
Caixa em aço com vidro sintético. 
Pulseira em pele cinza. Movimento suíço mecânico 
de corda manual, 17 rubis. alemanha, ca. 1999.

€ 40

22

Relógio de pulso INGERSOLL KENTUCKY
Caixa em aço com vidro mineral. Pulseira em pele negra. 

Movimento chinês mecânico automático, 30 rubis. 
alemanha, ca. 2006.

estojo e documentação. edição numerada, Nº130.

€ 50
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23

Relógio de pulso GIRARD-PERREGAUX
Modelo “Poker”. Caixa em aço com 
ponteiros dourados e mostrador 
com “cartas de jogar”. Movimento 
mecânico de corda manual. 
(a necessitar revisão)

€ 280

24

Relógio de pulso ETERNA PUSOMÈTRE 
CHRONOGRAPHE Nº100
Caixa em aço com vidro de safira. 
Cronógrafo. Pulseira em pele de tubarão 
preta. Movimento mecânico automático, 
37 rubis. Suíço, ca. 1997.

€ 80

25

Relógio de pulso OMEGA 
AUTOMATIC

Caixa em plaqué ouro 
rosa com vidro sintético. 

Pulseira em pele castanha. 
Movimento mecânico 

automático, 17 rubis. Suíço, 
ca. 1950. Tampa gravada 

com o nº T 8397 45 2398 1 e 
máquina com o nº12252289.

€ 40

26

Relógio de pulso CAUNY PRIMA 
DELUXE CHRONOGRAPHE

Caixa em plaqué ouro com vidro 
sintético. Pulseira em pele castanha. 

Movimento mecânico de corda 
manual, 17 rubis. Suíço, ca. 1955.

€ 60

27

Relógio de pulso TISSOT TISSONIC 
ELECTRONIC F 300
Caixa “tonneau” plaqué ouro 
com vidro sintético. Pulseira em 
pele. Movimento electrónico de 
diapasão. Suíço, ca. 1960.

€ 50

28

Relógio de pulso MATHEY-TISSOT
Caixa em aço com vidro sintético. Pulseira 
em pele negra. Movimento mecânico de 
corda manual, 17 rubis. Suíço, ca. 1950.

€ 25

29

Relógio de pulso RADO DIASTSAR 1
Caixa oval em titânio e tungsténio 
polido com vidro mineral; pulseira 

em pele preta. Movimento 
mecânico automático, 25 rubis. 

Suíço ca. 1960.

€ 50

30

Relógio de pulso OMEGA F300 
CHRONOMETER

Caixa “toneau” em aço com 
vidro sintético. Pulseira em 

pele. Movimento electrónico de 
diapasão. Suíço, ca. 1970.

Primeiro relógio electrónico da 
Omega com mecanismo de 

diapasão “accutron”, fabricado 
na Suíça sob licença “Bulova” e 

patente “Ebauches sa”.

€ 80
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31

Relógio de pulso ZENITH
Caixa em aço com vidro 
sintético. Pulseira em pele 
negra. Movimento mecânico 
de corda manual, 15 rubis. 
Suíço, ca. 1950.

€ 30

32

Relógio de pulso OMEGA
Em plaqué ouro, movimento 
mecânico de corda manual, 
pulseira em pele negra. 
(sinais de uso, defeitos)

€ 150

33

Relógio de pulso CARTIER
Caixa em plaqué ouro. Movimento 

mecânico de corda manual. Coroa com 
cabochão azul. Pulseira em lagarto negro.

€ 220

34

Relógio de pulso ZENITH
Caixa em metal cromado 

com vidro sintético. Pulseira 
em pele de lagarto negra. 
Movimento mecânico de 
corda manual. Suíça, ca. 

1950. Nº8424230 na tampa.

€ 40

35

Relogio de pulso CARTIER 
de senhora
Modelo MUST dos anos 
70/80, Movimento quartzo, 
pulseira em lagarto 
castanho. 
(faltas, defeitos e falta 
pilha)

€ 100

36

Relógio de pulso 
DANIEL JEANRICHARD 
CAMBRÉE RECTANGULAIRE 
AUTOMATIQUE
Caixa rectangular curva em 
aço com vidro de safira curvo. 
Mostrador cor de marfim 
guilhochado com numeração 
árabe. Pulseira em pele de 
crocodilo negra.  
Movimento mecânico 
automático, 25 rubis. Suíço, 
ca. 1999

Completo com estojo original 
e documentação

€ 300

37

Relógio de pulso CITIZEN de senhora
Caixa redonda em plaqué ouro. Pulseira 

em pele castanha. Movimento quartzo. 
(sinais de uso)

€ 100

38

Relógio de pulso KIENZLE 
MECANIK III – JUMPING 

HOURS REGULATOR
Caixa em aço com vidro 

mineral. Pulseira em 
pele. Movimento chinês 

mecânico automático, 20 
rubis. Alemanha, ca. 2005.

Estojo e documentação.

€ 50
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39

Relógio de pulso LONGINES
Relógio de pulso LONGINES 
Caixa em ouro (18kt). 
Pulseira em pele castanha.  
Movimento mecânico de 
corda manual. Suíço, ca. 
1960. Com estojo.

€ 400

40

Relógio de pulso JUNGHANS 
“MAX BILL CHRONOSCOPE” 
27.4601 702
Caixa em aço com vidro 
sintético. Pulseira em pele negra. 
Movimento suíço mecânico 
automático, 25 rubis. Alemanha, 
ca. 2007

Reedição de um desenho dos 
anos 1960 pelo arquitecto 
e designer suíço Max Bill 
para a JUNGANS dentro do 
espírito minimalista da época 
e influenciado pelo traço 
da Bauhaus. Com estojo e 
documentação

€ 400

41

Relógio de pulso PHILIPHE DU BOIS 
MONTRE PERPETUELLE 1812

Caixa em prata (925/000) com vidro 
de safira. Cronógrafo, taquímetro, fases 

da lua e outras funções. Pulseira em 
pele de tubarão com fivela em aço. 

Movimento mecânico automático,25 
rubis. Suíço, ca. 2000.

Edição limitada de 799 exemplares. 
Nº737/799.

€ 100

42

Relógio de pulso ETERNA
Caixa em ouro (18kt) com vidro 
de safira; pulseira em crocodilo 
preto. Movimento de quartzo, 6 

rubis. Suíço, ca. 1980.  
Número de série: 158.0100.68

€ 200

43

Relógio de pulso OMEGA SEAMASTER 
AQUA TERRA CHRONOGRAPH 2812.30.37
Caixa em aço com vidro de safira. 
Pulseira em pele azul. 
Movimento mecânico automático, 33 
rubis. Suíço, ca. 2005

Estojo, documentação e certificados. 
Submersível a 150 metros. Nº série 
78101105

€ 800

44

Relógio de bolso de senhora
Início do séc. XX. 

Caixa em ouro com decoração Arte 
Nova gravada e cravejada com cinco 

diamantes em talhe rosa coroada. 
(mínimos defeitos e corda partida)

€ 300

45

Relógio de bolso de senhora
Início do séc. XIX. 
Caixa em ouro com friso de pérolas 
naturais. Movimento mecânico de corda 
com chave. 
(falta do vidro, falta da chave e defeitos 
mínimos no mostrador)

€ 300
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46

Relógio de pulso JACQUES LEMANS 
AUTOMATIC OPEN HEART
Caixa em aço com vidro de safira. Pulseira 
em pele. Movimento suíço mecânico 
automático, 25 rubis. Áustria, ca. 2000.

Com estojo e documentação.

€ 80

47

Relógio de pulso INGERSOLL OHIO
Caixa em aço com mostrador guilhochado 

com indicação dia/noite. Pulseira em 
pele negra. Movimento chinês mecânico 
automático, 35 rubis. alemanha, ca. 2005.

estojo e documentação.

€ 70

48

Relógio de pulso TIMEX AUTOMATIC POWER RESERVE
Caixa em aço com vidro de safira. Pulseira em pele negra. 
Movimento chinês mecânico automático. eua, ca. 2005.

estojo e documentação.

€ 70

49

Relógio de pulso ETERNA LES HISTORIQUES 1935
Relógio de pulso eTeRNa les hIsToRIQues 1935 
Caixa rectangular em aço com vidro de safira. 
Pulseira em aço com fecho de báscula.  
Movimento mecânico automático, 25 rubis. suíça, 1998

estojo original com documentação

€ 180

50

Relógio de pulso de senhora ETERNA LES HISTORIQUES 1935 
Caixa rectangular em aço com vidro de safira. duas pulseiras 

permutáveis, uma em pele de avestruz e outra em aço.  
Movimento mecânico automático, 25 rubis. suíça, 1997.  

Nº 561.8890.41s gravado no interior da tampa

estojo original com documentação

€ 220

51

Relógio de pulso CARTIER, modelo SANTOS
em aço e ouro. Movimento quartzo, mostrador 
com numeração romana e data às 3 horas. 
assinado e numerado 187957-05643. Com 
estojo original e documentação.

€ 3.500
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52

TAG HEUER LEGENDARY GRAND PRIX SET
edição limitada a 300 exemplares. 
Conjunto de 5 relógios de pulso 
comemorativos dos circuitos do Grande 
Prémio. Com estojo lacado e em aço e 
documentação. Nº 166/300

€ 2.500
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53

Canivete gigante WENGER, 141 funções
Corpo em aço, alumínio, resina, entre outros 
materiais. Compreendendo 87 ferramentas 
para 141 funções. suíça, 2007. Com estojo, 
documento e cópia do certificado do 
Guinness para o maior canivete do mundo.

€ 800
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54

Conjunto de 4 caixas de Boas Festas 
MONTBLANC
Mit Montblanc, 1999. Montblanc Fullhalter, 
2001. Montblanc 1922, 2003. Montblanc 
Konigel, 2008.

€ 250

55

OMAS, esferográfica de senhora
Corpo em resina verde, com fio de 
suspensão em prata. Com estojo, caixa e 
documentação.

€ 70

56

OMAS, esferográfica de senhora
Corpo em resina amarela, com fio de 
suspensão em prata. Com estojo e caixa e 
documentação.

€ 70

57

OMAS, esferográfica de senhora
Corpo em resina preta, com fio de 
suspensão em prata. Com estojo, caixa e 
documentação.

€ 70

58

OMAS, esferográfica de senhora
Corpo em resina cor de rosa, com fio de 
suspensão em prata dourada. Com estojo, 
caixa e documentação.

€ 70

55 54 56 57 58 59 

59

OMAS, esferográfica de senhora
Corpo em resina vermelha, com fio de 
suspensão em prata. Com estojo, caixa e 
documentação.

€ 70
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60

PARKER 61
The Parker Pen Co. 1956, eua 
Celuloide vermelha. aparo em ouro 14kt. 
sistema capilar

€ 30

61

PARKER 51 Blue Diamond
The Parker Pen Co. 1945, Canadá 
Celuloide castanha Cordovan Brown. aparo 
em ouro 14kt. 
sistema Vacumatic

Tampa chapeada a ouro com gravação: 
“51” Gold FIlled Made IN CaNada

€ 45

62

PARKER 51
The Parker Pen Co. 1947, Canadá 
Celuloide cinzenta clara, Tampa chapeada 
a ouro com gravação “PaRKeR 1/10 12 CT 
R. Gold”. aparo em ouro 14kt. 
sistema Vacumatic 
Inscrição: PaRKeR “51” Made IN CaNada 7.

€ 45

63

Parker 51
PaRKeR 51 
The Parker Pen Co. 1950, Inglaterra 
Celuloide cinzenta esverdeada. aparo em 
ouro 14kt. 
sistema aerometric

€ 45

64

PARKER 51
The Parker Pen Co. 1947, Inglaterra 
Celuloide cinzenta esverdeada. 
aparo em ouro 14kt. 
sistema Vacumatic 

Tampa chapeada a ouro com gravação: 
51 PaRKeR 51 1/10 12 CT R. Gold Made IN 
eNGlaNd

€ 90

65

PARKER 51
The Parker Pen Co. 1950, eua 
Celuloide verde escura. ouro-14C. Tampa 
chapeada a ouro. 
sistema aerometric

€ 45

66

PARKER 51 Demi
The Parker Pen Co. 1948, eua 
Celuloide verde escura. aparo em ouro 14kt. 
sistema aerometric

€ 45

67

PARKER 51
The Parker Pen Co. 1947, eua 
Celuloide azul escura midnight blue. aparo 
em ouro 14kt. 
sistema Vacumatic

Tampa chapeada a ouro com gravação: 
PaRKeR Made IN usa 1/10 12 k Gold FIlled

€ 45

68

PARKER 51
The Parker Pen Co. 1945, eua 
Celuloide cinzenta azul escura. Tampa 
chapeada a ouro com gravação “PaRKeR 1/10 
12 K Gold FIlled”. aparo em ouro 14kt. 
sistema Vacumatic

€ 45

69

PARKER 61
The Parker Pen Co. 1956, eua 
Celuloide preta com tampa cromada 
lustralloy. aparo em ouro 14kt. 
sistema Capilar

€ 30

70

PARKER 51
PaRKeR 51 
The Parker Pen Co. 1952, Inglaterra 
Celuloide azul. Tampa chapeada a ouro 
com inscrição: PaRKeR 1/10 12 CT. R. Gold 
Made IN eNGlaNd. aparo em ouro 14kt. 
sistema aerometric 
Inscrição: Made IN eNGlaNd -2-

€ 45

71

PARKER 51 Signet
The Parker Pen Co. 1950, eua 
Metal chapeado a ouro. aparo em ouro 14kt. 
sistema aerometric 
Inscrição: PaRKeR Made IN u.s.a. 1/10 14 K 
Gold FIlled

€ 45



3534

72 73 
74 

75 

76 77 78 79 

80 

81 

82 

83 

72

CONKLIN 20
The Conklin Pen Co. 1918, eua 
Borracha dura preta com gravação 
ondulada. aparo em ouro 14kt.  
sistema Crescent Filler 
Inscrição: CoNKlINs CResCeNT FIlleR 
Toledo, ohIo, u.s.a. PaT. MCh.17.91, 
oCT.29.01, deC.17.03 TRade MaRK 20

Tem anel dourado largo na tampa.

€ 40

73

CONKLIN P3 Lady
The Conklin Pen Co. 1918, eua 
Borracha preta dura com aplicação em 
ouro cinzelado. aparo em ouro 14kt.  
sistema Crescent Filler 
Inscrição: CoNKlIN 2 Toledo

Caneta/Pendente. No extremo da tampa 
tem aplicação em ouro cinzelado com 
argola para pendurar.

€ 50

74

Caneta de aparo CONCKLIN
anos 20 
Borracha dura preta com gravação 
espinhada. aparo em ouro 14 kt. sistema 
Crescent Filler. 
(partida e ressequida)

€ 20

75

Caneta de aparo CONCKLIN
anos 10/20 
Borracha dura preta com gravação 
espinhada. aparo em ouro 14 kt. sistema 
Crescent Filler. 
(sinais de uso)

€ 50

76

SWAN Self-Filler SM 205/86
Mabie, Todd and Co. ltd. 1940, Inglaterra 
Celuloide cinzenta snakeskin. aparo em 
ouro 14kt. 
sistema de alavanca 
Inscrição: “sWaN” selF-FIlleR MaBIe, 
Todd and Co lTd TRade MaRK Made IN 
eNGlaNd

€ 40

77

SWAN Self Filler
sWaN self Filler 
Mabie, Todd and Co. ltd, 1940, Inglaterra 
Celuloide verde marmoreada. aparo em 
ouro 14kt. 
sistema de alavanca

€ 40

78

CONKLIN, Endura Standard
The Conklin Pen Co. 1926, eua 
Celuloide verde e preta. aparo em ouro 14kt. 
sistema de alavanca 
Inscrição: TRade CoNKlIN MaRK Toledo, ohIo, 
u.s.a. eNduR

Tem clip e alavanca com inscrição das 
patentes.

€ 100

79

PELIKAN 120
Celuloide verde e preta. aparo em ouro 14 
kt. sistema de êmbolo. 
(sistema encravado)

€ 50

80

Lapiseira ORU SEIDT
Plaqué ouro com cabochão azul no topo, 
anos 20/30.

€ 25

81

Lapiseira CHARNIER
Plaqué ouro e frisos em prata esmaltada, 
anos 20/30.

€ 25

82

Lapiseira SAFI
Plaqué ouro, anos 20/30.

€ 25

83

Lapiseira WAHLL EVERSHARP
Plaqué de prata, anos 20/30.

€ 25
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84

OMAS SPORT LISBOA E BENFICA 1904-
2004
Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica. Resina vermelha. aparo em 
ouro 18kt. Com estojos e documentação.

€ 180

85

Duas canetas de aparo miniatura 
f.i.l.c.a.o. 
Corpos lacados e marmoreados a azul e 
verde. Com estojos e tinteiros.

€ 30

86

Caneta de aparo LOUIS VUITTON
Pele azul e plaque. aparo em ouro 
rodinado 18kt. Com estojo. Numerada.

€ 150

87

Caneta de aparo LOUIS VUITTON
Pele verde e plaqué ouro. aparo em ouro 
18kt. Com estojo, documentação e caixa 
de cartuchos. Numerada.

€ 200

88

CARTIER ART DECO LOUIS CARTIER , roller 
ball
edição limitada 1847 exemplares. Com 
estojo e documentação.

€ 200
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89

VISCONTI CARAVEL STA MARIA
Visconti s. r. l. 1992, Itália 
Celuloide vermelha nacarada. aparo em 
ouro 14kt. 
sistema de êmbolo

edição numerada e limitada de 500 ex. 
comemorativa dos 500 anos da viagem 
de Colombo. Nº 208. Feita com celuloide 
de 1940.  
o estojo traz um tinteiro de viagem, uma 
carteira em pele, a documentação e um 
esmalte original do pintor Mario Fantini.

€ 180

90

Esferográfica WATERMAN
Corpo em resina verde transparente e 
plaqué ouro. Com estojo e documentação.

€ 60

91

SHEAFFERS W A Sheaffer Commemorative Pen
W. a. sheaffer Pen Co. 1995, eua 
aparo cinzelado em plaqué ouro. aparo em 
ouro 18kt. 
sistema de alavanca

Primeira edição limitada e numerada da 
sheaffers, comemorativa da primeira patente. 
edição de 6000 exemplares. Nº 3510/6000. 
Completa com estojo, tinteiro e 
documentação.

€ 150

92

PILOT Bamboo
Pilot Corp. 2000, Japão 
Resina azul-escura. aparo em ouro 14kt. 
Cartucho com conversor

Completa com estojo e documentação

€ 40

93

M V Vatican Museum Collection Pen
1997, Vaticano 
Metal prateado esmaltado e resina vegetal. 
aparo em irídio.  
Cartucho com conversor

edição limitada a 2000 exemplares de 
cada uma das cores. Nº 983 gravado no 
anel da tampa.  
estojo de origem e documentação

€ 20

94

PARKER
Cromada, anos 70.

€ 25

95

Conjunto de caneta de aparo e lapiseira SOENNE CKEN
Modelo 33 eXTRa 
Corpo nacarado e estriado em tons de cinza. aparo em 
ouro de 14 kt.

€ 60
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96

Esferográfica PILOT Lucina
Corpo em borracha dura vermelha com 
frisos a negro e plaqué ouro.

€ 50

97

Rollerball PILOT (?)
Corpo nacarado a vermelho.

€ 80

98

Esferográfica ELYSÉE
Corpo e tampa lacado a imitar tartaruga e 
frisos plaqué ouro. sem carga.

€ 20

99

Caneta de aparo PARKER
Corpo e tampa em aço com aparo 
futurista em aço.

€ 20

100

Esferográfica PARKER
aço.

€ 20

101

Esferográfica HERO
Corpo em aço. China

€ 20

102

Esferográfia LACO BY DELTA
Corpo em prata e frisos em prata dourada. 
Monograma no clip.

€ 30

103

Conjunto de duas esferográficas e uma 
caneta de aparo SHEAFFER
Corpos lacados a imitar tartaruga com 
frisos plaqué ouro.

€ 200
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104

Caneta de aparo PARKER 75
Corpo em plaqué ouro estriado, aparo em 
ouro 14kt.

€ 100

105

Esferográfica CARTIER Cougar de Cartier, Trinity
Corpo em metal antracite e plaqué ouro, com aneis 
trinity e cabochão negro no topo. anos 90. Marcada.

€ 180

106

Caneta de aparo CRISDOR
Corpo em plaqué ouro guilhochado, aparo 
em iridio.

€ 50

107

Caneta de aparo SHEAFFER
Corpo em plaqué ouro estriado, aparo em 
ouro 14kt.

€ 150

108

Caneta de aparo S. T. DUPONT
Corpo em plaqué ouro estriado. aparo 
dourado

€ 120
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109

Conjunto MONTBLANC ALEXANDRE DUMAS
Borracha dura preta, corpo marmoreado e 
nacarado com aplicações douradas- Caneta 
de aparo com aparo em ouro 18kt. 
Nota: edição comemorativa, limitada e 
numerada, nº 3465/20000 para a caneta de 
aparo e 3465/16000 para a esferográfica. 
Com estojo, documentos e caixa. 
(falta a lapiseira no conjunto)

€ 700

110

Montblanc YEAR OF THE GOLDEN DRAGON 888
selada. Corpo em porcelana pintada à mão com 
imagem de um dragão vermelho. aparo em ouro 18kt 
com decoração gravada com caracteres chineses. 
Com caixa, estojo e documentos. estojo selado original, 
nunca aberto. edição limitada: 625/888

Imagem fornecida cortesia da Montblanc

€ 3.750

111

Sheaffer’’s BALANCE DEMONSTRATOR LIMITED EDITION of 100
1997. Raríssima edição limitada da sheaffer. Com estojo 

em forma de pasta em pele negra, contendo documentos, 
expositores, bloco de notas, estojo da caneta com tinteiro e 

documentação. Número 55 de 100. Todas as peças marcadas, 
assinadas e numeradas.

€ 1.500
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112

PARKER Duofold Junior
The Parker Pen Co.  1925, eua 
ebonite vermelha. aparo em ouro 14kt.  
Botão de pressão 
Inscrição: duoFold luCKY CuRVe 
Geo.s.PaRKeR FouNTaIN PeN JaNesVIlle.
WIs.u.s.a. PaT.4-25-11

€ 50

113

PARKER Duofold Special Lucky Curve
The Parker Pen Co. 1926, eua 
ebonite vermelha. aparo em ouro 14kt. 
Botão de pressão 
Inscrição: duoFold sPeCIal luCKY CuRVe 
Geo.s.PaRKeR FouNTaIN PeN JaNesVIlle.
WIs.u.s.a. PaT. 4-25-11

a duofold é considerada por muitos como 
a “caneta que mudou o mercado”. Foi o 
seu estrondoso sucesso que catapultou 
a Parker para a liderança do mercado. 
a introdução da celuloide colorida foi 
uma inovação logo seguida por todos os 
fabricantes. as primeiras foram lançadas 
no mercado em 1921, é uma das mais 
conhecidas e lendárias canetas de 
colecção. está amplamente estudada e 
divulgada em diversa bibliografia. 

€ 90

114

SHEAFFERS Lifetime Senior
W. a. sheaffer Pen Co. 1924, eua 
Celuloide verde jade. aparo em ouro 14kt. 
sistema de alavanca 
Inscrição: W. a. sheaFFeR PeN Cº PaT. 
auG.25.08. FoRT MadIsoN Ia. u.s.a. 
deC.10.12 - oCT.20 - NoV.24.14

Conjunto de caneta lapiseira. este foi o 
primeiro modelo da sheaffers fabricado em 
celuloide, à época chamada “Radite”.

€ 250

115

PARKER Duofold Lucky Curve
The Parker Pen Co. 1925, eua 
ebonite preta. aparo em ouro 14kt.  
Botão de pressão 
Inscrição: duoFold luCKY CuRVe Geo. s. 
PaRKeR FouNTaIN PeNJaNNesVIlle, WIs. usa 
PaT. 4-25-11

a duofold é considerada por muitos como 
a “caneta que mudou o mercado”. Foi o 
seu estrondoso sucesso que catapultou 
a Parker para a liderança do mercado. 
a introdução da celuloide colorida foi 
uma inovação logo seguida por todos os 
fabricantes. as primeiras foram lançadas 
no mercado em 1921, é uma das mais 
conhecidas e lendárias canetas de 
colecção. está amplamente estudada e 
divulgada em diversa bibliografia.  
Conjunto de caneta e lapiseira o que torna 
o conjunto ainda mais raro e procurado. 

€ 250

116

WATERMANS 512
l. e. Waterman Co. 1910, eua 
Borracha preta dura revestida com filigrana 
de ouro. aparo em ouro 14kt. 
sistema de conta-gotas 
Inscrição: WaTeRMaNs Ideal FouNTaIN PeN 
WaTeRMaNs ReG u.s. PaT oFF. 2

Raro exemplar da Waterman revestido a 
ouro de data muito recuada. o aparo está 
ligeiramente fendido

€ 250

117

PARKER Lady Duofold Deluxe
The Parker Pen Co. 1925, eua 
Borracha dura vermelha. aparo em ouro 14kt. 
sistema de botão de pressão 
Inscrição: ladY duoFold Geo. s. PaRKeR 
FouNTaIN PeN JaNesVIlle WIs. luCKY CuRVe 
usa PaTeNT PaRKeR duoFold 14K PeN N

a duofold é considerada por muitos como a 
“caneta que mudou o mercado”. Foi o seu 
estrondoso sucesso que catapultou a Parker 
para a liderança do mercado. a introdução 
da celuloide colorida foi uma inovação logo 
seguida por todos os fabricantes. as primeiras 
foram lançadas no mercado em 1921, é uma 
das mais conhecidas e lendárias canetas 
de colecção. está amplamente estudada e 
divulgada em diversa bibliografia. 

€ 80

118

CONKLIN Endura Lady Clip
The Conklin Pen Co. 1926, eua 
ebonite vermelha. aparo em ouro 14kt. 
sistema de alavanca 
Inscrição: CoNKlIN TRade MaRK Toledo, 
ohIo, usa eNduRa CoNKlIN eNduRa

€ 45
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119

VISCONTI Ragtime II
Visconti s. r. l. 1997, Itália 
Celuloide verde marmoreada. aparo em 
ouro 14kt. 
sistema de êmbolo

Reedição de um dos primeiros modelos da 
Visconti

€ 60

120

OMAS Extra-8281
omas s.r.l. 1995, Itália 
Resina preta. aparo em ouro 18kt. 
sistema de êmbolo.

Tem estojo de origem com tinteiro e 
documentação

€ 60

121

ELMO Asolo
Montegrappa 1912 s.P.ª, 1999, Itália 
Resina azul e verde marmoreada. aparo 
em ouro 18kt.  
Cartucho com conversor

Reedição de um modelo elmo dos anos 40 
fabricada pela Montegrappa. Clip e anéis 
em prata

€ 70

122

CONWAY STEWART DURO LEVENGER 
CASEIN EDITION
Conway stewart and Co. ltd. 2004, 
Inglaterra 
Caseína vermelha, preta e azul mesclada. 
aparo em ouro 18kt. 
Cartucho e conversor

série limitada a 350 exemplares lançada 
pela leVeNGeR. Nº 214. 
Completa com estojo e documentação

€ 100

123

Caneta de aparo PILOT
“Custom 72” 
Corpo brilhante e guilhochado negro com 
friso e clip dourado. aparo em ouro de 14 
kt. sistema de botão de pressão. 
Com caixa. Nunca foi usada.

€ 100

124

Caneta de aparo STIPULA
Modelo “Novecento 1723”. Corpo em 
celulose negra com frisos e clip em prata 
dourada e terminais marmoreados. aparo 
bicolor em ouro 18 kt. sistema convertível 
de cartucho/êmbolo. 
Com caixa, estojo, documentação e peças 
sobressalentes.

€ 250

125

JE-92 Macau  99
Je-92 Macau  99 
1999, Portugal 
Plaqué ouro e laca vermelha. aparo em 
aço plaqueado. 
Cartucho com conversor

edição comemorativa da entrega de 
Macau à administração chinesa, limitada 
a 999 exemplares. Nº 254/999. 
Completa com estojo e certificado de 
autenticidade

€ 80
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126

Caneta de aparo S.T. DUPONT TEATRO
Edição limitada 1000 exemplares. Corpo 
em ouro e laca da China. Aparo em ouro 
18kt. Com estojo, caixa, documentação e 
caixa de cartuchos.

€ 1.000

127

Caneta de aparo GRAF VON FABER-
CASTELL
Corpo em resina negra com decoração 
espinhada guilhochada, tampa e terminal 
rodinados. Aparo em ouro 18kt. Com 
estojo, caixa, documentos, bolsa e dois 
cartuchos. Em perfeito estado, sem uso.

€ 200

128

Esferográfica CHRISTIAN DIOR
Em esmalte azul e plaqué ouro. 
Com estojo e documentação.

€ 40

129

Caneta de aparo PARKER 51 
Special Edition, corpo 
marmoreado e nacarado a 
azul, com frisos em plaqué 
ouro. Aparo em ouro 18kt. 
Com estojo, caixa e cartuchos 
de tinta originais. Em perfeito 
estado.

€ 80

130

Caneta de aparo OMAS 
TRIRATNA
Edição limitada 2541 
exemplares. Celuloide laranja 
e prata maciça relevada e 
vazada. Aparo em ouro 18kt. 
Com estojo, documentação, 
numerada 1742/2541.

€ 600

131

Caneta de aparo 
CHRONOSWISS STYLOSCOPE
Edição limitada 999 
exemplares. Corpo em resina 
verde transparente com 
aplicações em prata. Aparo 
em ouro 18kt. Com estojo, 
caixa, documentação e aparo 
sobressalente, nº 954/999.

€ 480

132

Caneta de aparo OMAS 
CRISTOFORO COLOMBO II
Corpo em resina 
marmoreada castanha. 
Aparo em ouro 18kt. Com 
estojo e documentação.

€ 200
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133

LAMY LADY
C. Josef lamy Gmbh, 2000, alemanha 
Metal dourado e porcelana Rosenthal branca, 
preta e dourada. aparo em ouro 14kt. 
Cartucho com conversor

Completa com estojo e documentação

€ 60

134

MONTEGRAPPA Reminiscence 1912
Montegrappa srl, 1996, Itália 
Prata dourada. aparo em ouro 18kt. 
Cartucho com conversor

embalagem e estojo original com 
certificado de garantia e toda a 
documentação. Com tinteiro.

€ 120

135

PIERRE CARDIN Ambassadeur PC2010
Pierre Cardin France, 1998, França 
Filigrana dourada sobre metal lacado a 
verde. aparo em plaqué ouro. 
Cartucho com conversor

€ 5

136

DUNHILL AD 2000
alfred dunhill ltd, 1998, Inglaterra 
aço. aparo em ouro 18kt. 
Cartucho com conversor

Tem estojo e documentação

€ 70

137

PELIKAN M250
Pelikan aG, 1996, alemanha 
Celuloide castanha “tartaruga”. aparo em 
ouro 14kt 
sistema de êmbolo

estojo original com tinteiro e 
documentação

€ 30

138

AURORA Optima 75º Anniversario
aurora due s.r.l. 1994, Itália 
Celuloide vermelha. aparo em ouro 18kt. 
sistema de êmbolo

edição limitada a 7500 exemplares e 
numerada. Nº 1896 inscrito no anel da 
tampa. 
Completa com estojo, tinteiro e 
documentação na embalagem original

€ 80
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Caneta de aparo SHEAFFER
Tampa e corpo cromados e aparo futurista. 
(sinais de uso)

€ 30

140  

PARKER 51
Celuloide preta. aparo em ouro 14 kt, 
sistema de botão de pressão. Tampa 
cromada.

€ 50

141

PARKER 51
Celuloide azul. aparo em ouro 14 kt, sistema 
de botão de pressão. Tampa em plaqué. 
(sinais de uso e defeitos. Gravada “antónio 
Gavino” no corpo)

€ 50

142

PARKER 51
Celuloide vermelho escuro. aparo em ouro 
14kt, sistema vacumatic. Tampa em plaqué.

€ 50

143

PARKER 51
Celuloide preta. aparo em ouro 14 kt, 
sistema vacumatic. Tampa em plaqué. 
(sinais de uso e defeitos)

€ 50

144

PARKER 51
lady. Celuloide preta, anos 50/60. sistema 
de botão de pressão.

€ 30
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145

YARD-O-LED
Corpo, tampa e clip em prata, sistema de 
vácuo, aparo em ouro. Com caixa, estojo 
e documentação.

Edição limitada a 1000 exemplares. Este 
tem o nº 465 gravado no “clip”. 
Completa, com estojo, documentação e 
embalagem. Vem acompanhada de uma 
bolsa em pele e de um tinteiro.

€ 70

146

Caneta de aparo PARKER DUO S LINE e 
lapiseira DUOFOLD
1929, corpo em borracha azul 
marmoreada “lápis-lazuli”. Aparo em ouro.

NOTA: Conjunto com lapiseira DUOFOLD 
“lápis-lazuli”

€ 250

147

Caneta de aparo PARKER DUOFOLD,
1924, borracha dura negra com 
aparo em ouro. 
(defeitos na borracha)

€ 200

148

Caneta de aparo PARKER 
DUOFOLD
1927, corpo em borracha 
dura vermelha, aparo em ouro

€ 250

149

Caneta de aparo PARKER 
DUOFOLD MANDARIN YELLOW
1924, corpo em borracha 
amarelo mandarim. 
Aparo em ouro.

NOTA: O presente exemplar é 
extremamente procurado pela 
sua rara cor Amarelo Mandarim.

€ 650

150

Caneta de aparo PARKER 
DUOFOLD
1924, corpo “Jade Green”, 
aparo em ouro. 
(mecanismo a necessitar 
revisão)

€ 200

151

Caneta de aparo PARKER 
DUOFOLD
1929, corpo marmoreado 
a verde, aparo em ouro

€ 380
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152

Caneta de aparo MONTBLANC SIMPLO
Resina preta com clip cromado e aparo de 
recolher em ouro 14kt. Com caixa original, 
instrucções e conta-gotas original.

este é um dos primeiros exemplares produzidos 
pela Momblanc. Raro e muito procurado.

€ 420

153

Caneta de aparo MONTBLANC Alexander 
von Humboldt 4810
Patron of art series, 2007. edição limitada. 
Corpo em madeira de Grenadilha 
decorado com reservas, terminais e clip 
em prata gravada e patinada. aparo em 
ouro 18kt. Com estojo, documentos e caixa. 
Nº1074/4810. em perfeito estado, sem uso.

€ 1.000

154

Caneta de aparo OMAS EMOZIONI DI CARNEVALE
edição limitada 1458 exemplares. Corpo lacado 
a branco e negro e plaque ouro, aparo em ouro 
satinado 18kt. Nº 443/1458. Com estojo, documentos 
e caixa original contendo máscara veneziana.

€ 200
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155

Caneta de aparo MONTBLANC
Pope Julius II 4810
Patron of the art series, 2005. Corpo e 
tampa em resina creme sob ouro maciço 
vazado de 18kt. aparo em ouro 18kt. 
edição 3573/4810. Com caixa, estojo e 
documentação. em perfeito estado, sem uso.

€ 1.150

156

Caneta de aparo MONTBLANC SEMIRAMIS 888
edição limitada. Corpo e tampa em ouro maciço 
18kt com decoração vazada e esmaltada a 
vermelho, clip cravejado com um diamante talhe 
brilhante com 0,20ct. aparo em ouro 18kt. edição 
712/888. Com caixa, estojo e documentos. em 
perfeito estado.

€ 2.000

157

Caneta de aparo MONTBLANC JOHANN 
SEBASTIAN BACH, SPECIAL EDITION
edição limitada 12000 exemplares. Corpo em 
resina castanha com aplicações em plaque 
ouro, aparo em ouro 18kt. Nº 5533/12000. Com 
estojo, documentos e caixa.

€ 500

158

Caneta de aparo AURORA 
Leonardo da Vinci

Corpo em borracha dura preta 
com tampa em plaqué ouro. 

aparo em ouro 14kt. Com caixa 
e estojo.

€ 150
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162

Caneta de aparo em prata dourada VISCONTI
Modelo de edição limitada “Giacomo leopardi”. 
Corpo em prata dourada com decoração 
gravada e guilhochada, terminais marmoreados. 
aparo em ouro de 18 kt. 
estojo em madeira contendo: conta-gotas, 
tinteiro, chave de parafusos e terminais 
marmoreados alternativos em azul e vermelho. 
documentação e caixa originais. 
Nunca foi usada. Numerada 91/1000.

€ 350

159

Caneta de aparo CARTIER Diabolo
Resina preta com frisos e clip em plaqué 
ouro e cabochão azul na tampa. aparo em 
ouro de 18kt. Com estojo, documentos e 
dois cartuchos originais. Numerada 186947. 
em perfeito estado, sem uso.

€ 150

160

Lapiseira CARTIER Diabolo
Resina preta com frisos e clip em plaqué 
ouro e cabochão azul na tampa. 
Numerada 044651.

€ 25

161

OMAS L’INGEGNO SCRITTORIO DI LEONARDO
2002. edição limitada 1000 exemplares. Corpo em 
prata com cabochão vermelho no topo. Nº 546/1000. 
Com estojo e documentação.

€ 220
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Visconti SHUNGA THE EROTIC PEN
Conjunto de 4 canetas de aparo em Prata, Vermeille, ouro e Platina. 
uma com corpo em prata oxidada com decoração gravada, tampa 
e terminal marmoreados a negro e vermelho, aparo em ouro 18kt, 
edição limitada 23/1069. uma em vermeille com decoração gravada, 
tampa e terminal marmoreados a negro e laranja, aparo em ouro 
18kt, edição limitada 23/269. uma em ouro com decoração gravada, 
tampa e terminal marmoreados a negro e amarelo, aparo em 
ouro 18kt, edição limitada 23/69. uma em platina com decoração 
gravada, tampa e terminal marmoreados a negro e azul, aparo em 
platina 950, edição limitada 23/29. sistemas de enchimento com 
cenas eróticas esmaltadas. Com documentos e estojo original em 
madeira de macassar.

€ 3.800
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DUNHILL NAMIKI
Caneta art deco, anos 1930. decoração 

em laccanite representando cena chinesa 
em alto mar e com acabamento em ouro 

togidashi, assinado com caracteres chineses. 
aparo original em ouro. sistema de alavanca. 

Peça muito rara e procurada, as canetas em 
laccanite começaram a ser produzidas em 

1925 e tornaram-se objecto de culto nos anos 
30. a dunhill lança periodicamente reedições 

deste seu modelo icónico, sempre em edições 
muito limitadas e de alta qualidade.

€ 2.000

164

Montblanc PRINCE REGENT PATRON OF ART 4810
selada. Corpo em resina azul, decoração em prata 
dourada a ouro fino. aparo em ouro 18kt. 
Com caixa, estojo e documentos. estojo selado 
original, nunca aberto. edição limitada: 2897/4810

Imagem fornecida cortesia da Montblanc

€ 1.750
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166

Caneta de aparo MONTBLANC
HOMMAGE À HARRISON SKELETON 333
edição limitada 333. Corpo e tampa em resina preciosa 
azul transparente sob ouro maciço mate e polido com 
decoração vazada e gravada com planisfério. aparo em 
ouro 18kt. edição 71/333. Com caixa, estojo em laca e 
documentos. em perfeito estado.

€ 7.500
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167

Caneta de aparo MONTBLANC WILLIAM 
FAULKER, WRITERS SERIES
edição limitada 16000 exemplares. Corpo 
plaqueado e marmoreado, aparo em ouro 
18kt. Nº 9378/16000.

€ 400

168

Caneta de aparo MONTBLANC 
VOLTAIRE, WRITERS SERIES
edição limitada 20000 exemplares. 
Corpo em resina negra com aplicações 
em prata dourada. aparo em ouro 18kt. 
Com estojo e documentação.

€ 400

169

MONTBLANC ETOILE PRÉCIEUSE, rollerball
Corpo e tampa em prata e prata dourada 
com decoração guilhocaha, topo da 
tampa com um diamante em talhe 
Montblanc dentro de um cabochão de 
resina transparente.

€ 800

170

Caneta de aparo 
MONTBLANC F. SCOTT 
FITZGERALD, WRITERS SERIES
edição limitada 18500 
exemplares. Resina negra 
com corpo branco 
marmoreado, aparo em ouro 
18kt. Nº 14222/18500.

€ 400

172

MONTBLANC MIGUEL DE 
CERVANTES, WRITERS SERIES, 
esferográfica
edição limitada 17000 
exemplares. lacada a 
tartaruga e com frisos 
plaqueados. Nº 4161/17000.

€ 250

171

Caneta de aparo 
MONTBLANC VOLTAIRE, 
WRITERS SERIES
edição limitada 20000 
exemplares. Corpo em resina 
negra com aplicações em 
prata dourada. aparo em 
ouro 18kt. Com estojo e 
documentação.

€ 400

173

Caneta de aparo 
MONTBLANC GEROGE 
BERNAD SHAW, WRITERS 
SERIES
edição limitada 16000 
exemplares. lacada e 
marmoreada a azul verdoso 
e preto e frisos plaqueados. 
Nº 7782/16000. aparo em 
ouro 18kt.

€ 400
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176

Caneta de aparo S.T. DUPONT ANDY WARHOL
edição limitada 1964 exemplares. Corpo em resina 
vermelha e cromado. aparo em ouro rodinado 18kt. 
Com estojo e documentação, nº 49/1964.

€ 250

174

Caneta de aparo MONTBLANC
Marquise de Pompadour 888
Patron of the art edition. Corpo e tampa 
em ouro maciço e porcelana de Meissen 
pintada a sépia e ouro ao gosto luis XVI. 
aparo em ouro 18kt. Com caixa, estojo e 
documentos. em perfeito estado.

€ 2.500

175

Caneta de aparo S.T. DUPONT ANDY WARHOL
edição limitada 1964 exemplares. Corpo 
em resina amarela e cromada. aparo 
em ouro rodinado 18kt. Com estojo e 
documentação, nº 410/1964.

€ 250
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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.º 1/99;
b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e vendedores são utilizados para efeitos de 
cumprimento das condições negociais e obrigações contratuais bem como para o envio de 
informação promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pes-
soais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.

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

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



80 81

INFORMAÇÕES GERAIS / GEnERAL InFoRMAtIon 

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

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

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

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

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

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

 

 

opening Hours
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

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

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

          

        LEILÃO | SALE                              DATA | DATE                                                                                             RAQUETA Nº| PADDLE #

Nº CLIENTE | CLIENT # ________________________________________________________________________________________________________________

NOME | NAME _______________________________________________________________________________________________________________________

NOME PARA FACTURA| INVOICE NAME _________________________________________________________________________________________________

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

MORADA | ADDRESS _________________________________________________________________________________________________________________

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

EMAIL | EMAIL _______________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

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

ASSINATURA / SIGNATURE _____________________________________________________________________________________________________________
       

        ORDEM DE COMPRA | ABSENTEE BID  LICITAÇÃO TELEFÓNICA | PHONE BID

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

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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RE EBIDO POR

______________________

DATA
_______/______/_______

HORA
__________:___________

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

BANCO| BANK _____________________________________________________________________________

BALCÃO | BRANCH _________________________________________________________________________

CONTA Nª | ACCOUNT # ___________________________________________________________________

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER __________________________________________________

3

3
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LEILÃO XXII

CANETAS E RELÓGIOS
17 de Julho de 2013

17 de Julho de 2013

XXIIwww.veritasleiloes.com


