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1   

MONTEGRAPPA APHRODITE SILVER

Celulóide preta e prata relevada, 
vazada e cinzelada com motivos 
vegetalistas e figuras femininas e 
aplicações de madrepérola 
Edição limitada 151/1912 
Marcas italianas para 925 milésimos 
Com caixa, estojo em forma de 
concha e documentos

Montegrappa Aphrodite Silver
Black celluloid and silver decorated 
in relief with floral motifs and 
feminine figures, mother-of-pearl 
mounts 
Limited edition 151/1912 
With box, shell molded case and 
papers

€ 800 - 1.200

2   

MONTEGRAPPA APHRODITE GOLD

Celulóide preta e ouro 18kt relevado, 
vazado e cinzelado com motivos 
vegetalistas e figuras femininas e 
aplicações de madrepérola Edição 
limitada 151/188 
Marcas italianas para 750 milésimos 
Com caixa, estojo em forma de 
concha e documentos

Montegrappa Aphrodite Gold
Black celluloid and relief, pierced 
and chiselled 18kt gold with feminine 
figures, floral motifs and mother-of-
pearl mounts 
Limited edition 151/188 
Italian hallmarks for 18kt 
Box, shell molded case and papers

€ 3.800 - 5.000

3   

STIPULA LAVRVS

Preta e prata 925 milésimas relevada 
e cinzelada com corrida de cavalos  
Edição limitada 346/398 
Com caixa, estojo e documentos

Stipula Laurus
Black and silver decorated with 
horses 
Limited edition 346/398 
Box, case and papers

€ 580 - 750

4   

DELTA JUBILAEUM 2000

Resina preta e ouro 18kt (750 
milésimas) relevado com vista da 
Praça de São Pedro Edição de 2000, 
limitada 4/150 
Com caixa, estojo em madeira com 
tinteiro e documentos

Delta Jubilaeum 2000
Black resin and 18kt gold decorated 
with Saint Peter’s Square view 
2000, limited edition 4/150 
Box, wood case with inkpot and 
papers

€ 2.000 - 3.500

5   

MONTEGRAPPA TERTIO 
MILENNIO ADVENIENTE

Resina pérola nacarada e prata 
relevada a e esmaltada (925 
milésimas) 
Edição limitada 170/1912 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa Tertio Milennio 
Adveniente
Pearly beige resin and relief and 
enamelled silver 
Limited edition 170/1912 
Box, case and documents

€ 750 - 1.000

6   

MONTEGRAPPA SCIENCE & 
NATURE

Prata relevada (925 milésimas) e 
esmaltada a azul e cor-de-rosa, 
resina azul nacarada 
Edição limitada 456/1912 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa Science & Nature
Relief and enamelled 925 silver, 
pearly blue resin 
Limited edition 456/1912 
With box, case and papers

€ 600 - 800
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7   

ARGENTO LEVENGER

Azul nacarado e preto 
marmoreado 
(sinais de uso)

Argento Levenger
Blue parly and marbled back 
(wear signs)

€ 70 - 100

8   

CROSS

Em prata  ) com decoração 
estriada 
(sinais de uso)

Cross
Silver decorated with stripes 
(wear signs)

€ 80 - 120

9   

MONTBLANC MARCEL PROUST

Esferográfica 
Prata (925/000) gravada e resina 
preta 
Edição limitada 14444/20000

Montblanc Marcel Proust
Ballpoint 
Silver with engraved decoration 
and black resin 
Limited edition 14444/20000

€ 200 - 300

10   

S. T. DUPONT

Prata (925/000) canelada 
(sinais de uso)

S. T. Dupont
Silver with fluted decoration 
(wear signs)

€ 80 - 120

11    

MONTBLANC

Caneta da 1ª metade do Séc. XX 
(faltas, defeitos e oxidação)

Montblanc
First half of the 20th century 
(losses, defects and oxidation)

€ 30 - 50

12    

MONTBLANC

Caneta da 1ª metade do Séc. XX 
(faltas, defeitos e oxidação)

Montblanc
First half of the 20th century 
(losses, defects and oxidation)

€ 30 - 50

8 9



13   

MARLEN ANTICA ROMA 
CONJUNTO/SET

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Resina preta e friso metálico 
relevado na tampa 
Edição limitada 7/500 e 7/1000 
Com caixas e estojos com 
tinteiro

Marlen Antica Roma Set
Comprising a fountain pen and 
a ballpoint 
Black resin and metallic frieze at 
the cover 
Limited 7/500 and 7/1000 
edition 
Boxes and cases with inkpot

€ 350 - 500

14   

MARLEN ANTICA ROMA

Esferográfica 
Resina preta e coral 
Edição limitada 7/958 
Com estojo, caixa e documentos

Marlen Antica Roma
Ballpoint 
Balck and coral resin 
Limited edition 7/958 
With case, box and papers

€ 120 - 220

15   

DIPLOMAT 75TH ANNIVERSARY

Marmoreada a amarelo e preto, 
transparente, aplicações em 
prata  ) 
Edição limitada 240/925 
Com caixa, estojo e documentos

Diplomat 75th Anniversary
Marbled in transparent yellow 
and black, silver mounts 
Limited edition 240/925 
With box, case and papers

€ 160 - 250

16   

PELIKAN 1931

Decoração guilhochada e 
remate preto semelhante à 
caneta Art Déco original 
Edição limitada 1029/1931 
Com caixa, estojo e documentos

Pelikan 1931
Guilloche and black finial similar 
to the original Art Deco pen 
Limited edition 1029/1931 
Box, case and papers

€ 1.400 - 2.000
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17   

KRONE A. LINCOLN

Oversized em faux-bois 
Edição especial e limitada 304/1008 
Com caixa, estojo e documentos

Krone A. Lincoln
Oversized 
Faux-bois 
Special and limited edition 304/1008 
With box, case and papers

€ 650 - 850

18    

YARD-O-LED MILLENNIUM PEN

Prata canelada  ) 
Edição limitada 31/36 
Caixa, estojo e documento

Yard-o-Led Millennium Pen
Fluted silver 
Limited edition 31/36 
Box, case and papers

€ 600 - 900

19   

DELTA NAPOLEONE BONAPARTE

Resina nacarada a vermelho e corpo 
em prata relevada com episódios da 
vida de Napoleão 
Edição limitada 44/808 
Com caixa, estojo com tinteiro, 
medalha e documentos

Delta Napoleone Bonaparte
Pearly red and 925 silver body 
with relief decoration  depicting 
Napoleon’s life episodes 
Limited edition 44/808 
With box, case with inkpot, medal and 
papers

€ 600 - 800

20    

CANETA DE APARO SÉC. XIX

Marfim escupido e latão 
Trabalho europeu do séc. XIX 
(pequenos sinais de uso)

A 19th century ivory pen
Carved ivory and brass 
Europe, 19th century 
(small wear signs)

€ 150 - 250
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21    

MONTBLANC

Meisterstuck 
Prata maciça estriada, frisos em 
metal dourado 
Marcas estrangeiras para 925 
milésimos 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Montblanc
Meisterstuck 
Solid silver decorated with stripes 
and gilt friezes 
Box, case and papers 
(wear signs)

€ 400 - 600

22   

PELIKAN M150

Preta com frisos dourados 
Com estojo

Pelikan M150
Black with gilt friezes 
With case

€ 55 - 75

23   

PARKER DUOFOLD

Preta com frisos prateados 
Com caixa e estojo

Parker Duofold
Black with silvered frizes 
With case and box

€ 200 - 300

24    

MICHEL JORDI

Ethno Pens 
Azul com frisos dourados 
Com caixa, documentos e bolsa

Michel Jordi
Ethno Pens 
Blue with gilt friezes 
Box, papers and pouch

€ 15 - 25

25   

WATERMAN JULES VERNE

Corpo com decoração desenhada 
Edição comemorativa 
Com embalagem original

Waterman Jules Verne
Commemorative edition 
Original packaging

€ 200 - 300
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26    

PARKER

Aço matizado e polido, conjunto 
composto por esferográfica e 
rollerball 
Com estojo e documento

Parker
Brushed and polished steel 
Set comprising a ballpoint and a 
rollerball 
With case and document

€ 60 - 80

27    

PARKER  ESPRIT

Duas canetas de aparo 
Aço mate 
Com estojo

Parker  Esprit
Two fountain pens 
Brushed steel 
Case

€ 35 - 55

28   

PARKER SONNET

Dois conjuntos de caneta de 
aparo e Rollerball, um lacado a 
azul e um lacado a verde 
Com estojos

Parker Sonnet
Two sets of fountain pen and 
rollerball 
On blue lacquered, the other 
green lacquered 
With cases

€ 70 - 100
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29    

MONTBLANC AGATHA CHRISTIE

Conjunto composto por caneta de 
aparo e esferográfica 
Preta com aplicações em prata  ) 
Edição limitada 3773/25000 
(esferográfica), 3773/30000 
(caneta de aparo) 
Com estojo

Montblanc Agatha Christie
Set comprising a fountain pen and 
a ballpoint 
Black with silver mounts 
Limited edition 3773/25000 
(ballpoint) and 3773/30000 
(fountain pen) 
Case

€ 380 - 580

30    

MONTBLANC MESTERSTÜCK

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica, lapiseira 
Bordeux com frisos dourados 
Com três estojos

Montblanc Mesterstück
Set of fountain pen, ballpoint and 
mechanical pencil 
Red with gilt friezes 
With three cases

€ 500 - 700

31    

MONTBLANC DOSTOEVSKY

Preta guilhochada com frisos 
dourados 
Edição limitada 5477/17000 
Com estojo

Montblanc Dostoevsky
Black with guilloche decoration, 
gilt friezes 
Limited edition 5477/17000 
With case

€ 350 - 550

32    

MONTBLANC DOSTOEVSKY

Preta guilhochada com frisos 
dourados 
Edição limitada 8498/17000 
Com estojo

Montblanc Dostoevsky
Black with guilloche decoration, 
gilt friezes 
Limited edition 8498/17000 
With case

€ 350 - 550

33    

MONTBLANC LEONARD BURNSTEIN

Preta com frisos dourados 
Edição limitada  
Com estojo e documentos, falta o CD

Montblanc Leonard Burnstein
Black with gilt friezes 
Limited edition 
With cases and papers, CD missing

€ 280 - 380
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34    

MONTBLANC JULES VERNE

Esmalte translucido azul 
guilhochado e frisos pratedos  
Edição limitada (5205/18500) 
Caixa, estojo e documentos 

Montblanc Jules Verne
Blue translucent enamel with 
guilloche decoration 
Limited edition 5205/18500 
With case, box and papers

€ 400 - 600

35    

MONTBLANC JULES VERNE

Esmalte azul cobalto guilhochado, 
frisos prateados 
Edição limitada 9190/18500 
Com estojo

Montblanc Jules Verne
Guilloché and blue enamelled 
Limited edition (9190/18500) 
Case

€ 420 - 620

36    

MONTBLANC EDGAR ALLAN POE

Resina azul nacarada, frisos 
dourados e pretos 
Edição limitada 12557/17000 
Com caixa, estojo e documentos

Montblanc Edgar Allan Poe
Pearly blue resin, gilt and black 
friezes 
Limited edition 12557/17000 
Case, box and papers

€ 400 - 600

37    

MONTBLANC EDGAR ALLAN POE

Azul nacarado marmoreado, frisos 
pretos e dourados 
Edição limitada 9473/17000 
Com caixa, estojo e livro de contos

Montblanc Edgar Allan Poe
Marbled pearly blue, black and gilt 
friezes 
Limited edition 9473/17000 
Case, box and tales book

€ 350 - 550

38    

MONTBLANC ALEXANDRE 
DUMAS (PAI)

Lapiseira 
Marmoreada e castanha com 
frisos dourados 
Edição limitada 7816/9000N 
Com estojo

Montblanc Alexandre Dumas 
(Father)
Mechanical pencil 
Marbled and brown resin, gilt 
friezes 
Limited edition 7816/9000N 
With case

€ 350 - 550

39    

MONTBLANC FRIEDRICH 
SCHILLER 

Preta com frisos dourados, 
tampa em resina âmbar 
Edição limitada 10325/18000 
Com estojo

Montblanc Friedrich Schiller 
Balck with gilt friezes, amber 
cover 
Limited edition 10325/18000 
With case

€ 200 - 300
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40   

DELTA JUBILAEUM 2000

Resina preta e prata relevada com 
vista da Praça de São Pedro 
Prata 925 milésimas 
Edição de 2000, limitada 
0000/2000 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos
Nota: chamamos a atenção para o 
número de série

Delta Jubilaeum 2000
Black resin and relief silver depicting 
Saint Peter Square view 
2000, limited edition 0000/2000 
Box, case with inkpot and papers

Please note the serial number 

€ 500 - 700

41   

ANCORA DEMOS GRAN 
COMPLICATION

Transparente e prata vazada  ) 
Edição especial e limitada 15/33 
Com caixa, estojo e documentos

Ancora Demos Gran Complication
Transparent and pierced silver 
With box, case and papers

€ 550 - 750

42   

DELTA JUBILAEUM 2000

Resina vermelha e prata relevada (925 
milésimas) com vista da Praça de São 
Pedro 
Edição de 2000, limitada 0000/2000 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos
Nota: chamamos a atenção para o 
número de série

Delta Jubilaeum 2000
Red resin and 925 silver with view of 
Saint Peter Square 
2000, limited edition 0000/2000 
With box, case with inkpot and papers

Please note the serial number 

€ 500 - 700

43   

MONTEGRAPPA IL MILLENIO 998-1998 
BASSANO DEL GRAPPA

Em prata com decoração relevada e 
guilhochada, remates marmoreados a 
amarelo e branco 
Marcas italianas para 925 milésimos 
Edição limitada 184/998 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa Il Millenio 998-1998 
Bassano del Grappa
Silver with relief and guilloché 
decoration, yellow and white finials 
Limited edition 184/998 
Box, case and papers

€ 400 - 600

44   

DELTA INUIT – INDIGENOUS 
PEOPLE

Resina colorida e friso em prata 
relevada (925 milésimas) 
Edição limitada 44/1576 
Com caixa, estojo, tinteiro e 
documentos

Delta Inuit – Indigenous People
Colored resin and silver frieze 
Limited edition 44/1576 
With box, case, inkpot and papers

€ 280 - 350

45   

VISCONTI VOYAGER LAPISLAZULI

Resina azul marmoreada 
Edição limitada a 5000 exemplares 
Com caixa, estojo com dois 
instrumentos e documentos

Visconti Voyager Lapis lazuli
Blue marbled resin 
Limited to 5000 pieces 
Box, case with two instruments and 
papers

€ 300 - 500

46   

S.T. DUPONT PERSPECTIVE 2000

Chapeada a paládio e laca da China 
Edição limitada 1498/2000 
Com caixa, estojo/expositor e 
documentos

S.T. Dupont Perspective 2000
Palladium plated and Chinese 
lacquer 
Limited edition 1498/2000 
With box, display case and papers

€ 380 - 500

47    

BUGATTI TIPO 50

Amarela e preta, remates 
dourados 
Edição limitada 1096/1930 
Com caixa, estojo em madeira 
em forma de automóvel e 
documentos 
(remate superior da caneta solto)

Bugatti Tipo 50
Yellow and black, gilt finials 
Limited edition 1096/1930 
With box, wood box representing 
a car and papers 
(loose upper finial)

€ 100 - 150
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48    

OSAMA MONTECARLO

Metal e madeira parcialmente 
tingida de verde e vermelho 
Com estojo

Osama Montecarlo
Metal and partly red and green 
dyed wood 
With case

€ 5 - 7

49    

SHEAFFER’S 

Três rollerballs 
Em aço escovado 
(sinais de uso)

Sheaffer’s 
Three rollerballs 
Brushed steel 
(wear signs)

€ 25 - 35

50   

MONTBLANC BOHÈME

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Pretas com frisos douradas  
Com estojos caixas e 
documentos 

Montblanc Bohème
A set of fountain pen and 
ballpoint 
Balck with gilt friezes 
With boxes and papers

€ 400 - 600

51    

S. T. DUPONT

Esferográfica 
Laca da China poudré e frisos 
dourados 
Com caixa, estojo, documentos, 
manga em pele

S. T. Dupont
Ballpoint 
Chinese lacquer with poudré 
decoration and gilt friezes 
Box, case and papers; leather 
pouch

€ 70 - 100
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52   

CARTIER LOUIS CARTIER LIMITÉE

Faux-bois e frisos dourados 
Edição limitada 492/1847 
Com caixa, estojo e documentos

Cartier Louis Cartier Limitée
Faux-bois and gilt friezes 
Limited edition 492/1847 
Box, case and papers

€ 500 - 700

53   

SENNA

Prata maciça 925/000 com 
decoração guilhochada 
Numerada 159 
Com caixa, estojo e 
documentos

Senna
Solid silver with guilloche 
decoration 
Numbered 159 
With box, case and papers

€ 150 - 250

54   

SHEAFFER LEGACY 863 
DAUM CRYSTAL

Prateada e dourada 
Edição limitada 204/1000 
Com caixa, estojo com 
tinteiro em cristal Daum e 
documentos

Sheaffer Legacy 863 Daum 
Crystal
Silvered and gilt 
Limited edition 204/1000 
Box, case with Daum crystal 
inkpot and papers

€ 200 - 300

55   

MONTEGRAPPA 80TH 
ANNIVERSARY

Caneta em prata relevada e 
facetada 
Edição especial e limitada 
1708/1912 
Com caixa e estojo com 
porta-caneta em prata 
facetada 
Todas as peças com 
contrastes italianos para 925 
milésimos

Montegrappa 80th 
Anniversary
Faceted solid silver 
decorated in relief 
Special and limited edition 
1708/1912 
With box and case with 
faceted silver pen holder

€ 400 - 600

56   

WATERMAN RACING 
EDITION

Lacada a vermelho e preto, 
com frisos dourados 
Com caixa e estojo em forma 
de carro de F1

Waterman Racing Edition
Red and black lacquered, gilt 
friezes 
Box and case representing 
racing car

€ 40 - 60

57   

SENATOR EDITION

Preta e nacarada a cinzento 
Edição especial e limitada 
1183/2500 
Com caixa e estojo 

Senator Edition
Pearly black and grey 
Special and limited edition 
1183/2500 
With box and case

€ 120 - 200

58    

ROTRING RIVE

Preta 
Com caixa

Rotring Rive
Black 
With box

€ 10 - 20

59    

BRIO

Caneta de aparo transparente

Brio
A transparent fountain pen

€ 5 - 7
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60    

SHEAFFER’S

Plaqueadas a ouro com decoração 
estriada 
Conjunto de caneta de aparo e 
lapiseira 
(sinais de uso)

Sheaffer’s
Gold plated with stripes 
Set comprising a fountain pen and a 
mechanical pencil 
(wear signs)

€ 50 - 70

61    

WATERMAN NORMA PANTA BILLE

Lapiseira multicolor com quatro 
pontas de cores diferentes 
Com estojo e instruções 
(sinais de uso)

Waterman Norma Panta Bille
Mechanical pencil with four different 
colours 
Case with instructions 
(wear signs)

€ 60 - 90

62    

SHEAFFER’S IMPERIAL GOLD

Pretas com tampas douradas 
Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Com estojo e instruções 
(sinais de uso)

Sheaffer’s Imperial Gold
Black with gilt covers 
Set comprising a fountain pen and a 
ballpoint 
Case and instructions 
(wear signs)

€ 60 - 90

63    

PARKER 21

Preta, tampa em aço escovado 
Com estojo 
(sinais de uso e gasto)

Parker 21
Black, brushed steel cover 
Case 
(wear)

€ 15 - 25

64    

FERRARI PIT STOP

Esferográfica 
Vermelha e cinzenta, comemorativa 
da marca 
Com estojo e manga 

Ferrari Pit Stop
Ballpoint 
Red and grey 
Commemorative of the brand 
Case and sleeve

€ 15 - 25

65    

FERRARI MARANELLO

Esferográfica 
Vermelha e prateada, comemorativa 
da marca 
Com estojo e manga

Ferrari Maranello
Ballpoint 
Red and silvered 
Commemorative of the brand 
Case and sleeve

€ 20 - 30

28 29



66   

MONTEGRAPPA TRIBUTE TO 
AYRTON SENNA

Rollerball 
Prata guilhochada e relevada (925 
milésimas) 
Edição limitada 1495/1960 
Com caixa, expositor, manga, 
recarga e documentos

Montegrappa Tribute to Ayrton 
Senna
Rollerball 
Guilloché 925 silver 
Limited edition 1495/1960 
Box, display case, sleeve and 
papers

€ 400 - 600

67    

MONTEGRAPPA TRIBUTE TO 
AYRTON SENNA

Prata guilhochada e relevada (925 
milésimas) 
Edição limitada 1725/1960 
Com caixa, expositor, manga, 
recarga e documentos

Montegrappa Tribute to Ayrton 
Senna
Guilloché and relief silver 
Limited edition 1725/1960 
With case, display case, sleeve and 
papers

€ 500 - 800

68   

VISCONTI ALHAMBRA SPECIAL 
RESERVE

Resina laranja com decoração a 
ouro, clip dourado 
Edição limitada 236/288 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Alhambra Special Reserve
Orange resin decorated in gold, 
gilt clip 
Limited edition 236/288 
Box, case and papers

€ 1.500 - 2.500

69   

OMAS RETURN TO THE 
MOTHERLAND - GOLD

Ouro maciço 18kt (750 milésimas) 
Decoração relevada e cinzelada 
com dragão e motivos vegetalistas 
Edição limitada 14/200 
Com caixa, estojo e documentos
Lote seguinte à  

Omas Return to the Motherland 
- Gold
18kt solid gold 
Relief and chiselled decoration with 
dragon and floral motifs 
Limited edition 14/200 
Box, case and papers

€ 2.000 - 3.000

70   

VISCONTI RINASCIMENTO

Marmoreada a preto e pérola 
Edição limitada 17/500 
Com caixa e estojo

Visconti Rinascimento
Marbled in black and beige 
Limited edition 17/500 
Box and case

€ 400 - 600

71   

PELIKAN M200

Verde transparente, frisos dourados 
Com estojo e documentos

Pelikan M200
Transparent green, gilt friezes 
Case and papers

€ 100 - 150

72   

RECIFE ANDY WARHOL MONA 
LISA & MARILYN MONROE

Mona Lisa, azul com decoração a 
negro, 801/5000; 
Marilin Monroe, amarela com 
decoração em tons de rosa e preto, 
2972/7500 
Com caixa, estojo e documentos

Recife Andy Warhol Mona Lisa & 
Marilyn Monroe
Mona Lisa, blue with black 
decoration, 801/5000; 
Marilyn Monroe, yellow with pink 
and black decoration, 2972/7500 
With box, case and papers

€ 90 - 150
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73   

MONTEGRAPPA ORIENTAL ZODIAC 
COLLECTION - TIGER

Resina nacarada e marmoreada ambar, prata  ) 
relevada e cinzelada representando tigre 
Edição limitada nº346 do ano 1998 
Com estojo em laca chinesa e documentos

Montegrappa Oriental Zodiac Collection - Tiger
Amber pearly and marbled resin, silver 
decorated in relief representing a tiger 
Limited edition nr. 346 of the year 1998 
With Chinese lacquer case and papers

€ 300 - 500
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74   

MONTEGRAPPA ORIENTAL ZODIAC 
COLLECTION - DRAGON

Resina nacarada e marmoreada 
vermelha, prata  ) relevada e 
cinzelada representando dragão 
Edição limitada nº346 do ano 1998 
Com estojo em laca chinesa, caixa e 
documentos

Montegrappa Oriental Zodiac 
Collection - Dragon
Red pearly and marbled resin, silver 
decorated in relief representing a 
dragon 
Limited edition nr. 346 of the year 
1998 
With Chinese lacquer case, box and 
papers

€ 300 - 500

75   

MONTEGRAPPA ORIENTAL ZODIAC 
COLLECTION - HORSE

Resina nacarada e marmoreada 
preto, prata  ) relevada e cinzelada 
representando cavalo 
Edição limitada nº346 do ano 1998 
Com estojo em laca chinesa, caixa e 
documentos

Montegrappa Oriental Zodiac 
Collection - Horse
Black pearly and marbled 
resin, silver decorated in relief 
representing an horse 
Limited edition nr. 346 of the year 
1998 
With Chinese lacquer case, box and 
papers

€ 300 - 500

76   

MONTEGRAPPA ORIENTAL ZODIAC 
COLLECTION - RABBIT

Resina nacarada e marmoreada 
verde, prata  ) relevada e cinzelada 
representando coelho 
Edição limitada nº277 do ano 1998 
Com estojo em laca chinesa, caixa e 
documentos

Montegrappa Oriental Zodiac 
Collection - Rabbit
Green pearly and marbled 
resin, silver decorated in relief 
representing a rabbit 
Limited edition nr. 277 of the year 
1998 
With Chinese lacquer case, box and 
papers

€ 300 - 500

77   

MONTEGRAPPA ORIENTAL ZODIAC 
COLLECTION - GOAT

Resina nacarada e marmoreada 
ambar, prata  ) relevada e cinzelada 
representando cabra 
Edição limitada nº275 do ano 1998 
Com estojo em laca chinesa, caixa e 
documentos

Montegrappa Oriental Zodiac 
Collection - Goat
Amber pearly and marbled 
resin, silver decorated in relief 
representing a goat 
Limited edition nr. 275 of the year 
1998 
With Chinese lacquer case, box and 
papers

€ 300 - 500

78    

S. T. DUPONT - TAJ MAHAL

Beige perlado, aplicações de 
madrepérola, clip com pedra verde 
Edição limitada 617/1000 PL 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso, defeito no aparo)

S. T. Dupont - Taj Mahal
Pearly beige, mother-of-pearl 
mounts, clip set with green stone 
Limited edition 617/1000 PL 
Case, box and papers 
(wear signs, nib with defects)

€ 220 - 320
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79    

PARKER DUOFOLD 

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração mamoreada a azul 
Com estojo

Parker Duofold 
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Blue marbled decoration 
With case

€ 300 - 500

80    

PARKER DUOFOLD 

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração mamoreada e 
nacarada a vermelho 
Com caixa e estojo

Parker Duofold 
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Marbled and pearly decoration 
in red 
With case and box

€ 380 - 580
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81    

PARKER DUOFOLD 

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
vermelho coral com frisos 
dourados e pretos 
Com caixa e estojo

Parker Duofold 
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and machanical pencil 
Coral red with gilt and black 
friezes 
With case and box

€ 380 - 580

82    

PARKER DUOFOLD 

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração mamoreada e 
nacarada a verde e preto 
Com caixa e estojo

Parker Duofold 
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Marbled and pearly decoration in 
green and black 
With case and box

€ 380 - 580

38 39



83    

PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração marmoreada a 
vermelho e preto, frisos dourados 
e pretos 
Com caixa e estojo

Parker Duofold
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Red and black marbled 
decoration, gilt and black friezes 
With case and box

€ 380 - 580

84    

PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração mamoreada e nacarada a 
verde e cinzento 
Com caixa e estojo

Parker Duofold
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Marbled and pearly decoration in 
green and grey 
With case and box

€ 380 - 580
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85    

PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Decoração mamoreada e nacarada a 
branco e preto 
Com caixa e estojo

Parker Duofold
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and mechanical pencil 
Marbled and pearly decoration in 
white and black 
With case and box

€ 380 - 580

86    

PARKER DUOFOLD 

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Pretas com frisos dourados 
Com caixa e estojo

Parker Duofold 
Set comprising a fountain pen, 
ballpoint and machanical pencil 
Balck with gilt friezes 
With case and box

€ 350 - 550

87    

TINTEIRO TIBALDI

Cristal polido e fosco, tampas douradas 
Com caixa, estojo e documentos

An inkpot, by Tibaldi
Polished and frosted crystal, gilt covers 
Box, case and papers

€ 100 - 200
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88    

CINCO CANETAS DE APARO

Lote composto por uma caneta 
ERO nacarada a azul, uma caneta 
ESTERBOOK nacarada a verde, 
uma caneta nacarada a castanho e 
verde, uma caneta IMPERIAL com 
decoração modernista nacarada e 
uma caneta PELIKAN 
(sinais de uso, faltas e defeitos)

Five fountain pens
Lot comprising one ERO pearly 
blue pen; one ESTERBOOK pearly 
green pen; one pearly brown and 
green pen; one IMPERIAL pen with 
modernist decoration and one 
PELIKAN pen 
(wear signs, losses and defects)

€ 50 - 70

89    

PARKER

Decoração castanha nacarada 
com estrias transparentes 
Conjunto de caneta de aparo e 
lapiseira 
(sinais de uso)

Parker
Brown pearly decoration with 
transparent stripes 
Set comprising a fountain pen and 
a mechanical pencil 
(wear signs)

€ 90 - 150
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90    

DUNHILL 

Esferográfica  
Cromada com decoração estriada, 
clip esmaltado a preto  
Com estojo, caixa e documentos

Dunhill 
Ballpoint 
Silvered and decorated with 
stripes, black enamelled clip 
With case, box and papers

€ 70 - 100

91    

DUNHILL

Prateada 
Clip esmaltado a preto 
Marcada e numerada 52658 
Com estojo, caixa e documentos

Dunhill
Silvered 
Black enamelled clip 
Marked and numbered 52658 
Box, case and documents

€ 100 - 150

92    

DUNHILL - AD2000

Caneta de aparo e esferográfica 
Resina preta, frisos prateados 
Com dois estojos e caixas

Dunhill - AD2000
Fountain pen and ballpoint 
Black resin, silvered friezes 
With two cases and boxes

€ 100 - 120

93    

DUNHILL 

Esferográfica em plaqué e ouro e 
esmalte azul, decoração estriada 
Marcada e numerada 23305 
Com estojo, caixa e documentos

Dunhill 
Gold plated and blue ballpoint, 
decorated with stripes 
Marked and numbered 23305 
With case, box and documents

€ 100 - 180

94    

DUNHILL 

Plaqueada a ouro 
Clip esmaltado a azul 
Marcada e numerada 29995 
Com estojo, caixa e documentos

Dunhill 
Gold plated  
Blue enamelled clip 
Marked and numbered 29995 
Case, box and papers

€ 100 - 150
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95    

PARKER DUOFOLD MANDARIN 
YELLOW

Edição limitada 7830/10000 
Com estojo, caixa e documentos 
(Sinais de uso, partida no topo)

Parker Duofold Mandarin Yellow
Limited edition 7830/10000 
With case, box and papers 
(wear signs, broken on top)

€ 80 - 120

96    

MONTEGRAPPA - VATICAN 2000 
PAPAL PEN

Resina nacarada azul e prata  ) com 
decoração gravada 
Edição limitada 23/2000 
Com estojo, caixa e documentos

Montegrappa - Vatican 2000 Papal 
Pen
Pearlt blue resin and silver with 
engraved decoration 
Limited edition 23/2000

€ 350 - 550

97    

MONTEGRAPPA LA SIRENA

Resina azul e prata relevada e 
cinzelada 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa La Sirena
Blue resin and silver decorated in 
relief 
With case, bpx and papers

€ 500 - 700

98    

WATERMAN, “IDEAL”

Man 100 Patrician Cardinal Red 
Com caixa, estojo, cartuchos, 
documentos e outros

Waterman, “Ideal”
Man 100 Patrician Cardinal Red 
Outer box, display box , refills, 
documents and others

€ 80 - 120

99    

PARKER

Esferográfica  
Aço escovado e resina 
transparente laranja 
Com estojo

Parker
Ballpoint 
Brushed steel and orange 
transparent resin 
With case

€ 15 - 25

100    

PARKER FRONTIER

Rollerball 
Aço escovado e resina verde 
transparente 
Com estojo 
(sinais de uso)

Parker Frontier
Rollerball 
Brushed steel and green resin 
With case 
(wear signs)

€ 10 - 20
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101    

CINCO CANETAS 

Lote composto por uma caneta 
CHRONIST preta, uma caneta 
CONKLIN nacarada a verde, um 
tira-linhas EVERLAST nacarada a 
vermelho, uma caneta CONKLIN 
CRESCENT preta guilhochado e 
uma caneta castanha nacarada 
estriada 
(sinais de uso, faltas e defeitos)

Five writing instruments
Lot comprising one black 
CHRONIST pen; one CONKLIN 
pearly green pen; one EVERLAST 
pearly red drawing pen; one black 
guilloche COCKLIN CRESCENT 
pen and one pearly brown pen with 
stipes 
(wear signs, losses and defects)

€ 50 - 70

102    

S. T. DUPONT

Laca de China poudré e plaqué 
ouro 
(sinais de uso)

S. T. Dupont
Chinese lacquer with poudré 
decoration and gold plated 
(wear signs)

€ 50 - 70

103    

SHEAFFER’S

Conjunto de esferográfica e 
lapiseira 
Prata (925/000) relevada com 
flores 
(sinais de uso)

Sheaffer’s
Set comprising a ballpoint and a 
mechanical pencil 
Silver decorated in relief with 
flowers 
(wear signs)

€ 30 - 50
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104    

MONTEGRAPPA AMERIGO 
VESPUCCI

Resina nacarada e prata  ) 
Edição limitada 120/1931 
Caixa, estojo e documentos

Montegrappa Amerigo Vespucci
Silver and pearly resin 
Limited edition 120/1931

€ 600 - 900
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105    
PARKER SONNET

Prata (925/000) guilhochada com 
frisos dourados 
Com caixa

Parker Sonnet
Guilloché silver with gilt friezes 
With case

€ 70 - 100

106    
PARKER SONNET

Laca da China, frisos dourados 
Com caixa

Parker Sonnet
Chinese lacquer, gilt friezes 
Case

€ 100 - 180

107    
PARKER SONNET

Lacada a azul e branco, frisos 
dourados 
Com estojo

Parker Sonnet
Blue and white lacquered, gilt friezes 
Case

€ 70 - 100

108    
PARKER

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica pretas e douradas

Parker
A set of fountain pen and ballpoint 
Black and gilt

€ 70 - 100

109    
PARKER 

Conjunto de caneta de aparo 
e esferográfica  
Pretas com frisos cromados 
Com estojo

Parker 
A set of fountain pen and 
ballpoint 
Balck with silvered friezes 
With case

€ 50 - 70

110    
PARKER 

Esferográfica preta e 
cromada 
Com estojo e caixa

Parker 
Black and silvered ballpoint 
With case and box

€ 30 - 50
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111    
PARKER DUOFOLD 
CONJUNTO/SET

Caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Metal plaqueado e estriado, 
frisos pretos 
Com três estojos

Parker Duofold Conjunto/Set
Fountain pen, ballpoint and 
machanical pencil 
Plated and decorated with 
black stripes 
With three cases

€ 120 - 200

112    
PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de 
aparo e lapiseira 
Decoração canelada com 
frisos dourados e pretos 
Com estojos

Parker Duofold
Set comprising a fountain 
pen and mechanical 
pencil 
Fluted decoration with gilt 
and black friezes 
With cases

€ 80 - 120

113    
PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de 
aparo, esferográfica 
Corpo canelado e frisos 
pretos e dourados 
Com estojos e caixas 

Parker Duofold
Set comprising a fountain 
pen and ballpoint 
Fluted decoration, black 
and gilt friezes 
With cases and boxes

€ 350 - 550
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114    
PARKER 

Conjunto de sete 
instrumentos de escrita 
Decorações diversas 
Com cinco estojos 
(sinais de uso)

Parker 
A set of seven writing 
instruments 
Different decorations  
With five cases 
(wear signs)

€ 30 - 50
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115    

PARKER 51

Plaqueadas a ouro e resina 
azul esverdeada 
Conjunto composto por 
caneta de aparo e lapiseira 
(sinais de uso)

Parker 51
Gold plated and greenish 
blue resin 
Set comprising a fountain 
pen and a mechanical 
pencil 
(wear signs)

€ 100 - 180

116    

PARKER 75

Aço escovado  
Com estojo

Parker 75 
Brushed steel 
Case

€ 25 - 35

117    

PARKER

Três esferográficas 
Decorações diversas 
(pequenos sinais de uso)

Parker
Three ballpoints 
Different decorations 
(small wear signs)

€ 30 - 50

118    
WATERMAN 

Rollerball 
Preta com frisos dourados 
Com estojo

Waterman 
Rollerball 
Balck with gilt friezes 
Case

€ 20 - 30

119    
WATERMAN

Preto mate com frisos 
dourados 
Com estojo

Waterman
Black with gilt friezes 
Case

€ 20 - 30

120    
WATERMAN

Preto mate com frisos 
dourados 
Com estojo

Waterman
Black with gilt friezes 
Case

€ 20 - 30
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121    

CARAN D’ACHE LA MODERNISTA

Prata (925/000) esmaltada a dois 
tons de azul 
Edição de 195, Limitada 621/1888 
Com caixa, estojo com tinteiro em 
cristal e documentos

Caran d’Ache La Modernista
Blue enamelled silver  
1995, limited edition 621/1888 
Box, case with crystal inkpot and 
papers

€ 1.000 - 1.800

122    

OMAS JERUSALEM 3000

Vermelha e prata relevada e 
vazada (925 milésimos) 
Edição de 1995, J3000/3000 
Com caixa, estojo e documentos
Seguida no catálogo à anterior

Omas Jerusalem 3000
Red and silver, relief and pierced 
decoration 
1995, J3000/3000 
Box, case and papers

€ 500 - 700

123    

OMAS JERUSALEM 3000

Vermelha e ouro 18kt relevado e 
vazado 
Edição de 1995, limitada 26/500 
Com caixa, estojo e documentos
Seguida no catálogo à anterior

Omas Jerusalem 3000
Red and 18kt gold, relief and 
pierced decoration 
1995, Limited edition 26/500 
Box, case and papers

€ 2.000 - 3.000

124    

CROSS PINNACLE

Esmaltada a vermelho e frisos 
plaqueados a ouro 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Cross Pinnacle
Red enamelled with gold plated 
friezes 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 120 - 200

125    

MONTEGRAPPA MILLE MIGLIA 
CONJUNTO/SET

Conjunto de duas canetas de aparo 
Uma em ouro 18kt (750 milésimos) 
com decoração gravada e remates 
vermelhos nacarados, edição 
48/88; 
Outra em prata (925 milésimos) 
com decoração igualmente 
gravada e remates vermelhos 
nacarados; edição 48/500 
Com caixas, estojos e documentos 
(caixa da de prata com defeitos)

Montegrappa Mille Miglia Set
A set of two fountain pens 
One 18kt gold with engraved 
decoration and red finials, limited 
edition 48/88; the other 925 silver 
with similar engraved decoration 
and red finials, limited edition 
48/500 
With boxes, cases and papers

€ 3.000 - 5.000

126    

DELTA VENEZIA

Resina azul e ouro mesclado, frisos 
em prata relevada (925 milésimas) 
Edição 1998, limitada 482/1229 
Com caixa, estojo com expositor 
com friso em prata (925 milésimas) 
e clip amovível

Delta Venezia
Blue and golden resin, 925 silver 
friezes 
1998, limited edition 482/1229 
With box, display case with silver 
frieze and detachable clip

€ 500 - 700

127    

MARLEN - TEM “THE PEN 
COLLECTORS”

Preta e nacarada a cinzento 
com frisos e clip em prata (925 
milésimas) 
Edição limitada 50/510 
Com caixa, estojo e documentos

Marlen - Tem “The Pen Collectors”
Black and pearly grey with silver 
clip and frieze 
Limited edition 50/510 
Box, case and papers

€ 300 - 500
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128    

WATERMAN PIEDRA DE ROSETTA

Preta com frisos dourados 
Edição comemorativa da Pedra da 
Roseta, numerada 146 
Com estojo e documentos

Waterman Piedra de Rosetta
Black with gilt friezes 
Commemorative edition, numbered 
146 
Box and papers

€ 70 - 100

129    

OMAS JERUSALEM 3000

Vermelha e prata dourada relevada 
e vazada (925 milésimos) 
Edição de 1995, limitada a 200 
exemplares 
Com caixa, estojo e documentos

Omas Jerusalem 3000
Red and vermeil, relief and pierced 
decoration 
1995, limited to 200 pieces 
Box, case and papers

€ 600 - 800

130    

PELIKAN WALL STREET

Cinzento liso e marmoreado e 
nacarado a cinzento 
Edição limitada 3024/4500 
Com caixa, estojo e documentos

Pelikan Wall Street
Plain and marbled grey 
Limited edition 3024/4500 
Box, case and papers

€ 500 - 700

131    

LEXON OPAL LINE

Verde translúcido e alumínio 
Com caixa, estojo e documentos

Lexon opal line
Translucent green and aluminium  
With box, case and papers

€ 5 - 7

132    

PELIKAN XVI COMMONWEALTH 
GAMES – KUALA LUMPUR 1998

Preta a prata dourada 925 
milésimos, decoração gravada 
Edição limitada 337/888 (?) 
Com caixa, estojo e documentos

Pelikan XVI Commonwealth 
Games – Kuala Lumpur 1998
Black and vermeil with engraved 
decoration 
Limited edition 337/888 (?) 
Box, case and papers

€ 500 - 700

133    

VISCONTI VOYAGER 
DEMONSTRATOR (GOLD)

Resina transparente e verde 
Edição limitada 190/288 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Voyager Demonstrator 
(gold)
Green and transparent resin 
Limited edition 190/288 
Box, case and papers

€ 700 - 1.000

134    

SHEAFFER INTRIGUE

Dourado mate e brilhante 
Edição limitada 137/350 
Com caixa e estojo

Sheaffer Intrigue
Gilt decoration 
Limited edition 137/350 
Box and case

€ 180 - 220

135    

SHEAFFER INTRIGUE

Dourado mate e brilhante 
Edição limitada 53/350 
Com caixa e estojo

Sheaffer Intrigue
Gilt decoration 
Limited edition 53/350 
Box and case

€ 180 - 220

64 65



136    

PELIKAN M200

Bordeaux transparente, frisos 
dourados 
Com caixa e estojo

Pelikan M200
Transparent red, gilt friezes 
Box and case

€ 100 - 150

137    

PARKER SONNET - QUEEN’S 
GOLDEN JUBILEE

Roxa e dourada 
Com estojo, caixa e documentos

Parker Sonnet - Queen’s Golden 
Jubilee
Purple and gilt 
Box, case and papers

€ 100 - 150

138    

WATERMAN EXPERT 2000

Corpo em castanho mate, topos 
em resina preta 
Com estojo e caixa

Waterman Expert 2000
Matte brown, black finials 
Box and case

€ 45 - 60

139    

PARKER DUOFOLD 
INTERNATIONAL

Vermelho e preto marmoreado 
Com caixa e estojo

Parker duo fold international
Marbled in red and black 
Box and case

€ 180 - 220

140    

MICHEL PERCHIN BLUE & GOLD 
FABERGÉ IMPERIAL RUSSIAN 
LIMITED EDITION

Prata dourada  ) e esmalte azul-
cobalto translúcido 
Edição Limitada 1163/4321 
Com caixa e estojo

Michel Perchin Blue & Gold 
Fabergé Imperial Russian Limited 
Edition
925 Vermeil and cobalt-blue 
enamel 
Limited edition 1163/4321 
With box and case

€ 1.200 - 2.000

141    

ELYSÉE EDITION NR.1

Plaqueada a ouro 18kt e 
esmaltada a diversas cores lisas e 
nacaradas 
Edição limitada sem numeração 
Com caixa e estojo

Elysée Edition Nr.1
18kt gold plated; enamelled with 
several colours 
Unstated limited edition 
With box and case

€ 150 - 250

142    

PELIKAN M200

Bordeaux transparente, frisos dourados 
Com caixa e estojo

Pelikan M200
Transparent red, gilt friezes 
Box and case

€ 100 - 150
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143    

PELIKAN LEVE L5

Azul mate transparente e preto, aparo 
em aço 
Com caixa, estojo e documentos

Pelikan Level L5
Transparent matte blue and black, 
steel nib 
Box, case and papers 

€ 50 - 70

144    

VISCONTI SKELETON TITANIUM

Resina transparente e titânio 
Edição limitada 831/888 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Skeleton Titanium
Transparent resin and titanium 
Limited edition 831/888 
Box, case and papers

€ 550 - 750

145    

PARKER SONNET

Prata maciça com decoração guilhochada 
Com estojo

Parker Sonnet
Solid silver with guilloche decoration 
With case

€ 150 - 250

146    

VISCONTI THE EROTIC PEN

Preta com decoração a bege 
representando cena erótica 
Edição limitada 806/1069 
Com caixa, estojo com dois instrumentos e 
documentos

Visconti The Erotic Pen
Black with beige decoration depicting 
erotic scene 
Limited edition 806/1069 
Box, case with two instruments and papers

€ 400 - 600

147    

MONTEGRAPPA LA SIRENA

Prata relevada e vazada (925 milésimas) e 
resina lápis-lazúli 
Edição de 1998, nr. 279 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa La Sirena
Relief and pierced 925 silver, lapis-lazuli 
blue decoration 
1998 edition, nr. 279 
With box, case and papers

€ 600 - 900

148    

AURORA 80TH ANNIVERSARY

Prata (925 milésimas) com decoração 
guilhochada 
Edição limitada 1124E/1919 
Com caixa, estojo e documentos

Aurora 80th Anniversary
Silver with guilloché decoration 
Limited edition 1124E/1919 
Box, case and papers

€ 600 - 900

149    

SHEAFFER BALANCE DEMONSTRATOR

Caneta transparente Demonstrator 
Com estojo em forma de pasta, estojo de 
madeira, bloco de notas, tinteiro e outro 
pertences 
Edição limitada, nr. 29

Sheaffer Balance Demonstrator
A demonstrator transparent pen 
With briefcase fitted box, wood case, 
notebook, inkpot and other objects 
Limited edition, nr.29 

€ 400 - 600
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150    

MONTBLANC GENERATION

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball, esferográfica e 
lapiseira 
Azuis com frisos dourados 
Com estojos

Montblanc Generation
A set of fountain pen, rollerball, 
ballpoint and mechanical pencil 
Blue with gilt friezes 
With cases

€ 350 - 550

151    

MONTBLANC NOBLESSE 
OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball, esferográfica e 
lapiseira 
Pretas com frisos dourados 
Com estojos

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen, rollerball, 
ballpoint and mechanical pencil 
Black with gilt friezes

€ 300 - 500
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152    

MONTBLANC JOHAN 
SEBASTIAN BACH

Esferográfica 
Edição limitada 6189/8000 
Estojo e documentos

Montblanc Johan Sebastian 
Bach
Ballpoint 
Limited edition 6189/8000 
Case and papers

€ 100 - 200

153    

MONTBLANC JOHAN 
SEBASTIAN BACH

Edição limitada 2937/12000 
Estojo e documentos

Montblanc Johan Sebastian 
Bach
Limited edition 2937/12000 
Case and papers

€ 200 - 300

154    

MONTBLANC FRIEDRICH 
SCHILLER

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Pretas com frisos dourados, 
tampas em resina âmbar 
Edição limitada 2/4000 
Com caixa, estojo e 
documentos

Montblanc Friedrich Schiller
A set of fountain pen, ballpoint 
and mechanical pencil 
Black with gilt friezes, amber 
covers 
Limited edition 2/4000 
Case, box and papers

€ 380 - 580

155    

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
75 ANNIVERSARY

Prata (925/000) guilhochada 
com frisos dourados e um 
brilhante 
Edição limitada 1346/1924 
Com estojo e documentos

Montblanc Meisterstück 75 
Anniversary
Guilloche silver with gilt friezes 
and one brilliant 
Limited edition 1346/1924 
With case and papers

€ 600 - 900

156    

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
149 - 75 ANNIVERSARY

Meisterstück clássica, um 
brilhante no friso da tampa 
Estojo com CD, caixa e 
documentos

Montblanc Meisterstück 149 - 
75 Anniversary
Classic Meisterstück, one 
brilliant at the cover  
Case with CD, box and papers

€ 600 - 900
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157    

MONTBLANC RAMSES II

Prata (925/000) dourada e laca 
“lapis-lazuli” 
Conjunto composto por 
caneta de aparo, rollerball, 
esferográfica e lapiseira 
Com estojos e documentos

Montblanc Ramses II
Silver gilt and “lapis-lazuli” 
lacquer 
Set comprising a fountain 
pen, rollerball, ballpoint and 
mechanical pencil 
With cases and papers

€ 380 - 580

158    

MONTBLANC NOBLESSE 
OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball, esferográfica e 
lapiseira 
Azuis com frisos dourados 
Com estojos 
(Sinais de uso)

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen, rollerball, 
ballpoint and mechanical pencil 
Blue with gilt friezes 
With cases

€ 300 - 500
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159    

MONTBLANC SPECIAL 75TH 
ANNIVERSARY EDITION

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica  
Caneta de aparo preta, frisos 
dourados e um brilhante 
Com estojos e documentos

Montblanc Special 75th 
Anniversary Edition
A set of fountain pen and 
ballpoint 
Black fountain pen, gilt friezes and 
one brilliant 
With cases and papers

€ 280 - 380

160    

MONTBLANC GENERATION

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball e lapiseira 
Vermelhas com frisos dourados 
Com estojos

Montblanc Generation
A set of fountain pen, rollerball 
and mechanical pencil 
Red with gilt friezes 
With cases

€ 280 - 380

161    

MONTBLANC NOBLESSE OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
Vermelhas com frisos dourados 
Com estojos

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen, ballpoint and 
mechanical pencil 
Red with gilt friezes 
With cases

€ 200 - 300
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162    

MONTBLANC GENERATION

Conjunto de caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
verdes com frisos dourados 
Com estojo

Montblanc Generation
A set of fountain pen, 
ballpoint and mechanical 
pencil 
Green with gilt friezes 
With case

€ 120 - 220

163    

MONTBLANC 
MEISTERSTÜCK

Conjunto de rollerball 
esferográfica e lapiseira  
Pretas com frisos dourados  
Com estojo

Montblanc Meisterstück
A set of rollerball, ballpoint 
and mechanical pencil 
Black with gilt friezes 
With case

€ 180 - 280

164    

MONTBLANC 

Conjunto de caneta de aparo 
e esferógrafica em plaqué 
ouro com decoração estriada  
Com dois estojos

Montblanc 
A set of fountain pen and 
ballpoint 
Gold plated with stripes 
With two cases

€ 100 - 150
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165    

MONTBLANC 
MEISTERSTÜCK MALACHITE

Prata (925/000) dourada 
e tampas esmalte verde 
malaquite 
Conjunto composto 
por caneta de aparo, 
esferográfica e lapiseira 
(minimos sinais de uso)

Montblanc Meisterstück 
Malachite
Silver gilt and “malachite 
green” covers 
Set comprising a fountain 
pen, ballpoint and 
mechanical pencil 
(small wear signs)

€ 700 - 900

166    

MONTBLANC 
MEISTERSTÜCK

Prata (925/000) com 
decoração estriada e frisos 
dourados 
(sinais de uso)

Montblanc Meisterstück
Silver with stripes and gilt 
friezes 
(wear signs)

€ 120 - 220

167    

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Prata (925/000) dourada com 
decoração guilhochada 
(pequenos sinais de uso)

Montblanc Meisterstück
Silver gilt with guilloche 
decoration 
(small wear signs)

€ 200 - 300

168    

CROSS

Esferográfica 
Dourada com decoração 
guilhochada 
(sinais de uso)

Cross
Ballpoint 
Gilt with guilloche decoration 
(wear signs)

€ 15 - 25

169    

PARKER DUOFOLD

Lapiseira 
Decoração marmoreada a 
beje nacarado e preto 
(pequenos sinais de uso)

Parker Duofold
Mechanical pencil 
Marbled beige and pearly 
black 
(small wear signs)

€ 70 - 100
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170    

PARKER SONNET

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball e lapiseira 
Plaqueadas a ouro com estrias pretas 
(sinais de uso)

Parker Sonnet
Set comprising a fountain pen, a 
rollerball and a mechanical pencil 
Gold plated with black stripes 
(wear signs)

€ 200 - 300

171    

SHEAFFER’S 

Edição comemorativa W. A. Sheaffer 
Plaqué ouro com decoração gravada 
Edição limitada 3985/6000 
Com estojo, tinteiro e documento

Sheaffer’s 
Commemorative of W. A. Sheaffer 
Gold plated with engraved decoration 
Limited edition 3985/6000 
With case, inkpot and paper

€ 150 - 250

172    

MONTBLANC JULES VERNE

Guilhochadas e esmaltadas a azul 
cobalto 
Conjunto composto por: caneta de 
aparo (1936/18500), esferográfica 
(3854/16500) e lapiseira 
(3854/4500) 
Com bolsa da marca em pele 
(pequenos sinais de uso)

Montblanc Jules Verne
Guilloché and blue enamelled 
Set comprising: fountain 
pen (1936/18500), ballpoint 
(3854/16500) and mechanical 
pencil (3854/4500) 
With leather pouch 
(small wear signs)

€ 500 - 700
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173    

PARKER, GEN. DOUGLAS 
MACARTHUR

The World War II comemorative 
pen 725/1945 
Com caixa, estojo e documentos

Parker, Gen. Douglas Macarthur
The World War II commemorative 
pen 725/1945 
Outer box, display box and 
documents

€ 300 - 500

174    

MONTEGRAPPA THE QUEEN OF 
HEARTS

Prata (925/000) 
Decoração relevada e 
guilhochada e resina nacarada 
Edição numerada 354 
Com caixa, estojo com cinco 
dados e um copo e documentos

Montegrappa The Queen of 
Hearts
Silver 
Relief and guilloché decoration, 
pearly resin 
Numbered edition, nr. 354 
With box, case with five dice and 
cup and documents

€ 280 - 380

175    

MONTBLANC, MARCEL PROUST 

Edição Limitada 12625/21000 
Prata relevada 
Com caixa, estojo e documentos

Montblanc, Marcel Proust 
Limited edition 12625/21000 
Relief silver 
Outer box, display box and 
documents

€ 400 - 600

176    

MONTBLANC OSCAR WILDE

Resina preta e nacarada a verde 
Edição limitada 17402/20000

Montblanc Oscar Wilde
Black and pearly green resin 
Limited edition 17402/20000

€ 300 - 500

177    

MONTBLANC, JOHANN 
SEBASTIAN BACH 

Edição Limitada 5560/12000

Montblanc, Johann Sebastian Bach 
Limited edition 5560/12000

€ 400 - 600

178    

MONTBLANC, JOHANN 
SEBASTIAN BACH 

Edição Limitada 5560/12000

Montblanc, Johann Sebastian Bach 
Limited edition 5560/12000

€ 400 - 600

179    

CONKLIN ENDURA

Faux-bois, friso dourado 
(sinais de uso, pequeno defeito)

Conklin Endura
Faux-bois and gilt frieze 
(wear signs, small defect)

€ 60 - 90
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180    

HECHTER CARAVAN

Resina com decoração com 
motivos egípcios 
Com estojo

Hechter Caravan
Resin decorated with Egyptian 
motifs 
With case

€ 5 - 7

181    

SHEAFFER’S 

Esferográfica preta e cromada  
Com estojo 

Sheaffer’s 
Black and silvered ballpoint 
With case

€ 30 - 50

182    

FAÇONNABLE - NEW YORK

Rollerball 
Metal lacado a amarelo Ferrari e  
frisos dourados 
Com caixa

Façonnable - New York
Rollerball 
Ferrari yellow lacquered metal and 
gilt friezes 
Box

€ 30 - 50

183    

TATEOSSIAN

Rollerball 
Prata (925/000) com decoração 
estriada 
Com estojo 
(sinais de uso)

Tateossian
Rollerball 
Silver with stripes 
Case 
(wear signs)

€ 65 - 95

184    

MONTEGRAPPA 

Esferográfica em prata  ) 
Decoração estriada 
Com caixa e documentos

Montegrappa 
Ballpoint 
Silver, decorated with stripes 
Box and papers

€ 50 - 70

185    

TIFFANY & CO.

Esferográfica em aço patinado 
Decoração lisa 
Com caixa e bolsa

Tiffany & Co.
Ballpoint 
Patinated steel 
With box and pouch

€ 35 - 55

186    

TIFFANY & CO.

Esferográfica em prata  ) 
Decoração lisa 
Com caixa e bolsa

Tiffany & Co.
Ballpoint 
Silver 
With box and pouch

€ 55 - 75
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187    

SENATOR PRESIDENT

Preta com frisos dourados 
Embalagem original

Senator President
Black with gilt friezes 
Original packaging

€ 30 - 50

188    

KRONE DEMONSTRATOR

Transparente e castanha 
nacarada 
Com caixa, estojo com tinteiro

Krone demonstrator
Pearly brown and transparent 
With box, case and inkpot

€ 80 - 120

189    

AURORA LEONARDO DA 
VINCI

Rollerball 
Resina vermelha e 
plaqueada a ouro 
Edição limitada 486/1919 
Com caixa, estojo e 
documentos 
(sinais de uso)

Aurora Leonardo daVinci
Rollerball 
Red resin and gold plated 
Limited edition 486/1919 
Box, case and papers 
(wear signs)

€ 250 - 350

190    

RECIFE CRISTAL

Vermelho marmoreado e 
transparente incolor 
Com caixa, estojo e outros 
pertences

Recife Cristal
Marbled in red and 
colourless transparent 
Box, case and other objects

€ 20 - 30

191    

CARAN D’ACHE LAGOON

Metal rodinado e placas de 
madrepérola 
Edição limitada 105/999 
Com caixa, estojo e 
documentos

Caran d’Ache Lagoon
Rhodium plated and 
mother-of-pearl plaques 
Limited edition 105/999 
Box, case and papers

€ 550 - 750

192    

WATERMAN HARLEY 
DAVIDSON

Cor-de-laranja metalizado e 
cromado 
Com estojo e caixa originais

Waterman Harley Davidson
Metalized orange 
With original box and case

€ 30 - 50

193    

DELTA GAIUS JULIUS 
CAESAR

Resina marmoreada e 
nacarara vermelha e frisos em 
prata relevada  ) 
Edição 941/999 
Com caixa, estojo, expositor e 
documentos

Delta Gaius Julius Caesar
Marbled and pearly red, 925 
silver friezes 
Limited edition 941/999 
With box, display case and 
papers

€ 150 - 250
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194    

DELTA POMPEI

Celulóide marmoreada a 
vermelho e verde nacarado 
e friso em ouro 8kt (333 
milésimas) 
Edição de 1996, limitada 
15/1600 
Com caixa, estojo com tinteiro 
e documentos

Delta Pompei
Pearly red and green marbled 
celluloid, 8kt gold frieze 
1996, limited edition 15/1600 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 280 - 350

195    

MARLEN EURO 2002

Azul “lápis-lazúli” com frisos 
prateados 
Edição limitada 130/2002 
Com caixa, estojo com tinteiro 
e documentos

Marlen Euro 2002
Lapis-Lazuli blue, silvered 
friezes 
Limited edition 130/2002 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 150 - 250

196    

AURORA BENVENUTO 
CELLINI

Ouro 18kt (750 milésimas) 
maciço com decoração 
relevada e esmeralda 
cabochão cravejada no topo 
da tampa 
Edição limitada 24/99 
Com caixa, estojo e 
documentos

Aurora Benvenuto Cellini
Solid 18kt gold decorated in 
relief and set with cabochon 
emerald at the top of the cover 
Limited edition 24/99 
Box, case and papers

€ 2.000 - 3.000

197    

VISCONTI DEMONSTRATOR

Transparente com decoração 
a preto 
Edição limitada 400/888 
Com caixa, estojo e 
documentos

Visconti Demonstrator
Transparent with black 
decoration 
Limited edition 400/888 
Box, case and papers

€ 300 - 500

198    

SHEAFFER’S BALANCE

Marmoreada e nacarada a 
verde, vermelho e preto 
Edição limitada 360/6000 
Com caixa, estojo com tinteiro 
e documentos

Sheaffer’s balance
Marbled in pearly green, red 
and black 
Limited edition 360/6000 
Box, case with inkpot and 
papers

€ 200 - 300

199    

S.T. DUPONT ABSTRACTION(S)

Chapeada a paládio e laca da 
China 
Edição limitada 1105/2000 
Com caixa, estojo/expositor e 
documentos

S.T. Dupont Abstraction(s)
Palladium plated and Chinese 
lacquer 
Limited edition 1105/2000 
With box, display case and 
papers

€ 380 - 500

200    

DELTA ISAAC NEWTON 
CELEBRATION

Preta com frisos em ouro 18kt 
e diamante talhe brilhante na 
tampa 
Edição limitada 59/85 
Marcas estrangeiras para 750 
milésimos 
Com caixa, estojo e 
documentos

Delta Isaac Newton Celebration
Black with 18kt gold friezes and 
one brilliant cut diamond at the 
cover 
Limited edition 59/85 
Box, case and papers

€ 500 - 700

201    

VISCONTI GIACOMO LEOPARDI

Prata dourada (925 milésimas) 
e gravada, terminais em resina 
alteráveis (verdes, vermelhos 
ou azuis) 
Edição limitada 213/1000 
Com caixa, estojo com pipeta, 
tinteiro, chave e terminais extra

Visconti Giacomo Leopardi
925 Vermeil with engraved 
decoration, detachable finials 
(green, red or blue) 
Limited edition 213/1000 
Box, case with pipette, inkpot, 
key and extra finials

€ 380 - 550
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202    

MARLEN MARC CHAGALL

Resina coral e frisos dourados 
Edição limitada 8/196AU 
Com caixa, estojo e 
documentos

Marlen Marc Chagall
Coral resin and gilt mounts 
Limited edition 8/196AU 
Box, case and papers

€ 200 - 300

203    

DELTA 80º ANNIVERSARIO 
AUTODROMO DI MONZA

Resina vermelha e friso em 
prata (925 milésimas) 
Edição de 2002, limitada 
44/922 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Delta 80º Anniversario 
Autodromo di Monza
Red resin, 925 silver frieze 
2002, limited edition 44/922 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 400 - 600

204    

DELTA MILLE MIGLIA 2000

Prata (925 milésimas) com frisos 
vazados sobre resina vermelha 
Edição de 2000, limitada 
16/633 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Delta Mille Miglia 2000
925 silver with pierced friezes 
on red resin 
2000, limited edition 16/633 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 220 - 350

205    

VISCONTI COPERNICUS

Resina nacarada às ricas verde 
Edição 27/999 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Copernicus
Pearly resin with green stripes 
Limited edition 27/999 
Box, case and papers

€ 280 - 350

206    

MONTEGRAPPA THE 
EUROPEAN COMMUNITY’S 
50TH ANNIVERSARY

Resina azul nacarada e 
decoração em prata vazada 
(925 milésimas) 
Edição limitada 173/500 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa The European 
Community’s 50th Anniversary
Pearly blue resin and pierced 
925 silver decoration 
Limited edition 173/500 
Box, case and papers

€ 350 - 500

207    

SENNA

Corpo em fibra de 
carbono esmaltado a 
cinza e prata 
Com caixa, estojo e 
documentos

Senna
Grey enamelled carbon 
fiber and silver 
With box, case and papers

€ 100 - 200

208    

FERRARI

Pequena caneta em prata 
925 milésimas, decoração 
estriada 
Friso esmaltado 
Com estojo

Ferrari
A small 925 silver pen 
Enamelled frieze 
With case

€ 50 - 70

209    

YARD-O-LED  
MILLENNIUM PEN 2000

Prata canelada  ) 
Edição limitada 264/366 
Com caixa, estojo e 
documento

Yard-o-Led  Millennium 
Pen 2000
Fluted silver 
Limited edition 264/366 
With box, case and paper

€ 800 - 1.200
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210    

MONTBLANC, OSCAR WILDE - CONJUNTO/
SET

Edição Limitada  
Esferográfica 11183/13000 
Caneta de aparo 19143/20000 
Resina nacarada e marmoreada, e preta 
Com a caixa original da caneta de aparo, estojo 
e documentos

Montblanc, Oscar Wilde - Set
Limited edition  
Ballpoint 11183/13000 
Fountain pen 19143/20000 
Pearly and marbled resin, and black

€ 750 - 1.000

211    

MONTBLANC, FRIEDRICH SCHILLER

Esferográfica, caneta aparo e lapiseira 
Ballpoint,fountain pen, mechanical pencil 
453/16000, 453/18000, 453/4000 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc, Friedrich Schiller
Ballpoint, fountain pen and mechanical pencil 
453/16000, 453/18000, 453/4000 
Display box, outer box and documents

€ 500 - 700

212    

MONTBLANC, HOMMAGE À ALEXANDER THE 
GREAT 706/888

Tampa em ouro 18kt, com diamante talhe pêra 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc, Hommage à Alexander The Great 
706/888
Cap in gold 18k, with one pear cut diamond  
Display box, outer box and documents

€ 2.200 - 3.500

213    

MONTBLANC, FRANZ KAFKA - CONJUNTO/
SET

Esferográfica, caneta aparo e lapiseira. 
Ballpoint,fountain pen, mechanical pencil 
1273/18500, 1273/16500, 1273/4500 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc, Franz Kafka - Set
Ballpoint, fountain pen, mechanical pencil 
1273/18500, 1273/16500, 1273/4500 
Display box, outer box and documents

€ 700 - 1.000
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214    

NAMIKI EMPEROR RED (VERMILLION)

Caneta de aparo de grandes dimensões 
Com dois estojos em madeira, um com pipeta

Namiki Emperor Red (Vermillion)
An oversized fountain pen 
Two wood cases, one with pipette

€ 1.200 - 2.200

215    

MONTBLANC PETER THE GREAT 4810 
*SELADA*

Edição limitada 2527/4810 
Embalagem original por abrir
Lote seguinte à  

Montblanc Peter the Great 4810 *SEALED*
Limited edition 2527/4810 
Original sealed packaging

€ 1.600 - 2.000

216    

MONTBLANC, YEAR OF THE GOLDEN 
DRAGON 814/888

Porcelana Meissen. 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc, Year of The Golden Dragon 
814/888
Porcelana Meissen. 
Display box, outer box and documents

€ 2.500 - 3.000

217    

MARLEN HONG KONG CONJUNTO/SET

Conjunto de sete canetas de aparo 
Cores lisas diferentes com clips e frisos 
esmaltados em prata (925 milésimas) 
Edição limitada, todas 96/97 
Com estojo conjunto e cada uma com a sua 
caixa, estojo e documentos

Marlen Hong Kong Set
A set of seven fountain pens 
Plain colours, silver clips and friezes 
Limited edition, all 96/97 
One set case and each with box, case and 
papers

€ 420 - 650
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218    

MONTEGRAPPA “LE SIGNORE DEL MARE” - 
AMERIGO VESPUCCI *SELADA*

Edição limitada 248/1931 
Embalagem original por abrir

Montegrappa “Le Signore Del Mare” - Amerigo 
Vespucci *SEALED*
Limited edition 248/1931 
Original sealed packaging

€ 900 - 1.500

219    

NAMIKI - FLOWERS OF THE PLUM TREE

Laca japonesa 
Decoração policormada  
Com estojo

Namiki - Flowers of the Plum Tree
Japanese lacquer 
Polychrome decoration 
Case

€ 1.000 - 1.500

220    

NAMIKI - BIRDS

Laca japonesa 
Decoração policormada  
Com estojo

Namiki - Birds
Japanese lacquer 
Polychrome decoration 
Case

€ 800 - 1.000

221    

MONTBLANC PETER  THE GREAT 4810

Dourada e verde 
Edição limitada 1111/4810 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc Peter  the Great 4810
Gilt and green 
Limited edition 1111/4810 
With case, box and papers

€ 900 - 1.500

222    

MONTBLANC CATHERINE THE GREAT 4810

Dourada e vermelha 
Edição limitada 1060/4810 
Com estojo

Montblanc Catherine the Great 4810
Gilt and red 
Limited edition 1060/4810 
With case

€ 900 - 1.500
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223    

PARKER CALLIGRAPHY *SELADA*

Caneta de aparo com diversos aparos e 
cartuchos 
Estojo original

Parker Calligraphy *SEALED*
A sealed box with fountain pen and several 
components

€ 30 - 50

224    

NAMIKI - YUKARI RADEN NIGHTLINE

Laca da China poudré e placas de 
madrepérola 
Assinada 
Com estojo e caixa

Namiki - Yukari Raden Nightline
Chinese lacquer with poudré decoration and 
mother-of-pearl plaques 
Signed 
With case and box

€ 1.000 - 1.500

225    

MONTEGRAPPA - VATICAN 2000 PAPAL PEN

Resina branca e ouro  ) com decoração 
gravada 
Edição limitada 23/100 
Com estojo, caixa e documentos

Montegrappa - Vatican 2000 Papal Pen
White resin and 18kt gold with engraved 
decoration 
Limited edition 23/100 
Case, box and papers

€ 2.500 - 3.000
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226    

MONTBLANC MARCEL PROUST

Conjunto de caneta de aparo e lapiseira 
Em prata  ) e resina preta 
Edição limitada 1735/4000 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc Marcel Proust
A set of fountain pen and mechanical pencil 
Silver and balck resin 
Limited edition 1735/4000 
With case, box and papers

€ 1.000 - 1.500

227    

MONTBLANC ALEXANDER THE GREAT 4810

Dourada e marmoreada 
Edição limitada 3285/4810 
Com estojo

Montblanc Alexander the Great 4810
Gilt and marbled 
Limited edition 3285/4810 
With case

€ 900 - 1.500

228    

KRONE ABRAHAM LINCON

Oversized em foux-bois 
Edição especial e limitada 395/1008 
Com caixa, estojo e documentos

Krone Abraham Lincon
Oversized 
Faux-bois decorated 
Limited edition 395/1008 
Box, case and papers

€ 700 - 900
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229    

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Conjunto de caneta de aparo rollerball, 
esferográfica e lapiseira  
Prata (925/000) dourada com decoração 
estriada  
Com caixas, estojos e documentos 

Montblanc Meisterstück
A set of fountain pen, rollerball, ballpoint and 
mechanical pencil 
Silver gilt with stripes 
With cases, boxes and papers

€ 1.000 - 1.800

230    

MONTBLANC FRIEDRICH THE GREAT 4810

Dourada frisos granulados, remates pretos 
Edição limitada 2786/4810  
Com estojo

Montblanc Friedrich the Great 4810
Gilt with granulated decoration, black finials 
Limited edition 2786/4810 
With case

€ 700 - 1.000

231    

DUNHILL LONGITUDE *SELADA*

Edição limitada 171/1300 
Com caixa, estojo e documentos 
Selada

Dunhill Longitude *SEALED*
Limited edition 171/1300 
Box, case and papers 
Sealed

€ 200 - 300
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232    

MONTEGRAPPA THE HISTORIA

Conjunto de três canetas de aparo em resina 
nacarada e prata (925 milésimas) 
Uma vermelha, outra pérola e outro preta 
Edição limitada, todas 519/1000 
Com embalagens completas originais com 
livro e documentos selados

Montegrappa The Historia
A set of three pearly resin and 925 silver 
fountain pens 
One red, the other beige and the other black 
Limited edition, all 519/1000 
With complete original packaging with book 
and sealed papers

€ 700 - 1.000
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233    

MARLEN ANTICA ROMA CONJUNTO/SET

Conjunto de caneta de aparo e esferográfica 
Resina preta e friso metálico relevado na 
tampa 
Edição limitada 7/500 e 7/1000 
Com caixas e estojos com tinteiro

Marlen Antica Roma Set
Comprising a fountain pen and a ballpoint 
Black resin and metallic frieze at the cover 
Limited 7/500 and 7/1000 edition 
Boxes and cases with inkpot

€ 350 - 500

234    

CARAN D’ACHE COLLECTION PRIVÉE HONG 
KONG 1997

by Tao Ho 
Plaqueada a ouro e esmaltada a vermelho, 
frisos cravejados com zircónicas talhe 
retangular 
Edição comemorativa da entrega de Hong 
Kong à China, limitada 190/1997 
Com caixa, estojo em laca e documentos

Caran d’Ache Collection Privée Hong Kong 
1997
by Tao Ho 
Gold plated and red enamelled, friezes set 
with cubic zirconia 
Commemorative edition allusive to the return 
of Hong Kong to China, limited 190/1997 
Box, lacquer case and papers

€ 700 - 1.000

235    

S.T. DUPONT AFRICA

Chapeada a ouro com decoração geométrica 
e laca da China 
Edição limitada 242/1000 
Com caixa, estojo e documentos

S.T. Dupont Africa
Gold plated with Chinese lacquer geometric 
decoration 
Limited edition 242/1000 
Box, case and papers

€ 800 - 1.200

236    

SHEAFFER COMMEMORATIVE PEN

Dourada com decoração gravada com flores 
Edição comemorativa e limitada 2927/6000 
Com caixa, estojo com tinteiro e documentos

Sheaffer Commemorative pen
Gilt with engraved decoration depicting 
flowers 
Commemorative and limited edition 
2927/6000 
Box, case with inkpot and papers

€ 400 - 600

237    

VISCONTI VERSAILLES

Azul marmoreada e nacarada com aplicação 
em prata  ) 
Edição limitada 187/365 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Versailles
Pearly blue marbled with silver mounts 
Limited edition 187/365 
Box, case and papers

€ 200 - 300

238    

INOXCROM SIROCCO EXPO’98 CONJUNTO/SET

Caneta de aparo e esferográfica 
Em prata maciça e aplicações douradas 
Edição limitada 349/500 
Com caixa, estojo em laca com caravela com 
tinteiro e porta-mensagens em prata portuguesa 
(925 milésimas) relevada e vazada ao gosto 
renascentista, contraste Águia 925 de Lisboa em 
uso desde 1985

Inoxcrom Sirocco Expo’98 Set
Fountain pen and ballpoint 
Solid silver with gilt mounts 
Limited edition 349/500 
With box, lacquer case decorated with caravel 
and containing inkpot and a Portuguese silver 
message box in the renaissance style bearing 
Lisboa assay mark (after 1985)

€ 280 - 350
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239    

PELIKAN M150

Preto e verde, metais dourados 
Com caixa, estojo com tinteiro e garantia

Pelikan M150
Black and green, gilt metals 
With box, case with inkpot and warranty

€ 40 - 60

240    

CROSS PINNACLE

Esmalte matizado e frisos plaqueados a ouro 
Com caixa, estojo com tinteiro e documentos

Cross Pinnacle
Enamel and gold plated friezes 
Box, case with inkpot and papers

€ 120 - 220

241    

VISCONTI TITANIC

Azul marmoreado, metais dourados 
Edição comemorativa do RMS Titanic e 
limitada 1162/1912 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Titanic
Marbled blue, gilt metals 
Commemorative edition of the RMS Titanic, 
limited 1162/1912 
Box, case and papers

€ 300 - 500

242    

MONTEGRAPPA HARRODS KNIGHTSBRIDGE 
– CELEBRATING 150 YEARS

Prata relevada (925 milésimas) e resina 
nacarada a verde 
Edição limitada 489/500, de 1999 
Com caixa, estojo com cassete VHS e 
documentos

Montegrappa Harrods Knightsbridge – 
Celebrating 150 years
925 silver and pearly green decoration 
Limited edition 489/500, 1999 
With box, case with VHS and papers

€ 580 - 800

243    

VISCONTI SHUNGA

Corpo em madeira e prata oxidada (925 
milésimas) e gravada com cena erótica 
Edição limitada 990/1069 
Com caixa, estojo e documentos

Visconti Shunga
Wood and silver with patinated and engraved 
erotic scene 
Limited edition 990/1069 
Box, case and papers

€ 500 - 700

245    

ROTRING 1928

Resina marmoreada e nacarada azul e preto 
Edição limitada 494/1928 
Com caixa, estojo e documento

Rotring 1928
Marbled blue and black pearly resin 
Limited edition 494/1928 
Box, case and paper

€ 300 - 500

244    

DELTA LUGDUNUM

Resina preta e marmoreada em tons de verde, 
friso em ouro (750 milésimas) relevado 
Edição 1998, limitada 00/98 
Com caixa, estojo com tinteiro, caderno e 
documentos
Nota: chamamos a atenção para o número de 
série

Delta Lugdunum
Black and green marbled resin, 18kt gold frieze 
1998, limited edition 00/98 
With box, case with inkpot, notebook and papers

Please note the serial number 

€ 820 - 1.200
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246   

IMPORTANTE CONJUNTO/SET DUNHILL NAMIKI

Composto por quatro canetas de aparo 
Namiki Crane and Pine Tree -  
Namiki Hare’s Foot Fern and Dew Drops -  
Namiki Quail, Ballonflower and Spearflower -  
Namiki Rakucho and Cherry Blossoms   
Todas com caixa, estojos em laca, tinteiros e documentos

An Important Dunhill NAMIKI Set
Composed of four fountain pens: 
Namiki Crane and Pine Tree -  
Namiki Hare’s Foot Fern and Dew Drops -  
Namiki Quail, Ballonflower and Spearflower -  
Namiki Rakucho and Cherry Blossoms   
All with boxes, lacquer cases, inkpots and papers

€ 16.000 - 20.000
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249

247   

OMAS GOYA 1996

Vermelha facetada com frisos dourados 
Edição limitada 734/1746 
Com caixa, estojo e documentos

Omas Goya 1996
Faceted red with gilt friezes 
Limited edition 734/1746 
Box, case and papers

€ 250 - 350

248   

OMAS RETURN TO THE MOTHERLAND - 
SILVER

Prata maciça (925 milésimas) 
Decoração relevada e cinzelada com dragão e 
motivos vegetalistas 
Edição limitada 1422/1997 
Com caixa, estojo e documentos

Omas Return to the Motherland - Silver
Solid silver 
Relief and chiselled decoration with dragon 
and floral motifs 
Limited edition 1422/1997 
Box, case and papers

€ 380 - 600

249   

DELTA LUGDUNUM

Resina preta e marmoreada em tons de verde, 
friso em ouro (750 milésimas) relevado 
Edição 1998, limitada 00/98 
Com caixa, estojo com tinteiro, caderno e 
documentos
Nota: chamamos a atenção para o número 
de série

Delta Lugdunum
Black and green marbled resin, 18kt gold frieze 
1998, limited edition 00/98 
With box, case with inkpot, notebook and 
papers

Please note the serial number 

€ 820 - 1.200
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250   

S.T. DUPONT TEATRO, CONJUNTO/SET

Duas canetas de aparo, uma em laca da China 
vermelha e outra em laca da China preta 
Edição limitada 29/1000 (vermelha) e 
102/1000 (preta) 
Com caixas, estojos e documentos

S.T. Dupont Teatro Set
Two fountain pens, one red lacquer, the other 
black lacquer 
Limited edition 29/1000 (red) and 102/1000 
(black) 
With boxes, cases and documents

€ 1.300 - 2.000
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251   

WATERMAN IDEAL OLIVEWOOD

Madeira de Oliveira e frisos dourados 
Com caixa, estojo e documentos

Waterman Ideal Olivewood
Olivewood and gilt friezes 
Box, case and papers

€ 300 - 500

252    

KENZO

Vermelha com aparo futurista 
Com caixa, estojo e documentos

Kenzo
Red with futuristic nib 
With box, case and papers

€ 20 - 30

253   

CARTIER LOUIS CARTIER LIMITÉE

Faux-bois verde e frisos dourados 
Edição limitada 549/1847 
Com caixa, estojo e documentos

Cartier Louis Cartier Limitée
Green faux-bois and gilt friezes 
Limited edition 549/1847 
Box, case and papers

€ 600 - 800

254   

CARTIER LOUIS CARTIER LIMITÉE

Prateada, com decoração estriada e 
friso esmaltado a negro 
Edição limitada 856/1847 
Com caixa, estojo e documentos

Cartier Louis Cartier Limitée
Silvered with striped decoration and 
black enamelled frieze 
Limited edition 856/1847 
Box, case and papers

€ 450 - 600

255   

WATERMAN EXPERT 2000

Corpo em azul mate, topos em 
resina preta 
Com estojo e caixa

Waterman Expert 2000
Matte blue, black finials 
Box and case

€ 45 - 60

256   

WATERMAN EXPERT 2000

Corpo em branco mate, topos em 
resina preta 
Com estojo e caixa

Waterman Expert 2000
Matte white, black resin finials 
Box and case

€ 45 - 60

257    

PELIKAN M150

Preta com metais dourados 
Com estojo

Pelikan M150
Black with gilt metals 
With case

€ 40 - 60

258    

STYPEN CREEKS N’ CREEKS

Antracite  
Com estojo

Stypen Creeks N’ Creeks
Anthracite 
Case

€ 5 - 7
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259   

CROSS PINNACLE

Plaqueada a ouro 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Cross Pinnacle
Gold plated 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 120 - 220

260   

CROSS CENTURY

Prata (925 milésimas) com decoração 
estriada 
Com caixa, estojo com mata-borrão e 
documentos

Cross Century
925 silver with striped decoration 
Box, case with ink blotter and papers

€ 100 - 180

261    

DELTA G7 NAPOLI SUMMIT 94 
CONJUNTO/SET

Ouro 8kt guilhochado e fibra de 
carbono e titânio 
Composto por: duas canetas de aparo 
e esferográfica 
Todas nr. 16 
Com caixa, estojo, documentos, 
recargas e dois êmbolos 
(estojo com defeitos)

Delta G7 Napoli Summit 94 Set
8kt guilloche gold, carbon fiber and 
titanium 
Comprising: two fountain pens and 
ballpoint 
All nr. 16 
With box, case, papers and other 
instruments 
(case with defects)

€ 1.000 - 1.600

262   

MARLEN HENRI MATISSE 
CONJUNTO/SET

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Resina preta e coral, frisos prateados 
Edição limitada 7/958 e 7/1958 
Com caixas e estojos

Marlen Henri Matisse Set
Fountain pen and ballpoint 
Black and coral resin, silvered mounts 
Limited edition 7/958 and 7/1958 
Boxes and cases

€ 180 - 250

263   

CROSS TOWNSEND JADE

Verde-Jade com frisos plaqueados 
a ouro 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Cross Townsend Jade
Jade-green with gold plated friezes 
Box, case with inkpot and papers

€ 200 - 300
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264    

PARKER 75

Decoração castanha com estrias 
douradas 
(sinais de uso)

Parker 75
Brown decoration with gilt stripes 
(wear signs)

€ 60 - 90

265    

OSMIA PROGRESS

Preta, tampa com frisos dourados 
(sinais de uso)

Osmia Progress
Black, cover with gilt friezes

€ 40 - 60

266    

PARKER

Decoração verde nacarada com 
estrias vermelhas transparentes 
Conjunto de caneta de aparo e 
lapiseira 
(sinais de uso)

Parker
Pearly green with transparent red 
stripes 
Set comprising a fountain pen and a 
mechanical pencil 
(wear signs)

€ 90 - 150

267   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
SOLITAIRE

Lapiseira  
Prata (925/000) com 
decoração estriada e frisos 
dourados  
Com caixa, estojo e 
documentos

Montblanc Meisterstück 
Solitaire
Mechanical pencil 
Silver with stripes and gilt 
friezes 
With case, box and papers

€ 200 - 300

268   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Rollerball  
Corpo em prata  ) dourada com 
decoração estriada e esmalte 
verde malaquite  
Com estojo

Montblanc Meisterstück
Rollerbal 
Silver gilt with stripes and green 
“malachite” 
With case

€ 180 - 280

269   

MONTBLANC ALEXANDRE 
DUMAS (FILHO)

Esferográfica marmoreada e 
nacarada a beje frisos dourados e 
tampa castanha

Montblanc Alexandre Dumas (son)
Marbled and pearly ballpoint, gilt 
friezes 
Brown cover

€ 350 - 550

270    

MONTBLANC MEISTERSTÜCK

Meisterstück clássica 
Sistema de cartucho 
Com estojo e caixa

Montblanc Meisterstück
Classic Meisterstück  
Cartridge system 
Case and box

€ 350 - 550
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271   

PELIKAN 1931

Decoração guilhochada e 
remate preto semelhante à 
caneta Art Déco original 
Edição limitada 1029/1931 
Com caixa, estojo e 
documentos

Pelikan 1931
Guilloche and black finial similar 
to the original Art Deco pen 
Limited edition 1029/1931 
Box, case and papers

€ 1.400 - 2.000

272    

OMAS EUROPA

Azul facetada com frisos 
dourados 
Edição de 1992, limitada 
2506/3500 
Com caixa, estojo e 
documentos

Omas Europa
Faceted blue with gilt friezes 
1992, Limited edition 
2506/3500 
Box, case and papers

€ 200 - 300

273   

DELTA COLOSSEUM 
DEMONSTRATOR

Resina preta, transparente e 
âmbar, friso em prata relevada 
(925 milésimas) 
Edição de 1998 limitada 
930/1926 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Delta Colosseum Demonstrator
Transparent, black and amber 
resin, 925 silver frieze 
1998, limited edition 930/1926 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 220 - 350

274   

DELTA COLOSSEUM 
DEMONSTRATOR

Resina preta, transparente e 
âmbar, friso em prata relevada  ) 
Edição de 1998 limitada 31/1926 
Com caixa, estojo com tinteiro e 
documentos

Delta Colosseum Demonstrator
Transparent, black and amber 
resin, 925 silver frieze 
1998, limited edition 31/1926 
With box, case with inkpot and 
papers

€ 220 - 350

275   

IL DONO DI STIPULA

Preta e prata 925 milésimas 
relevada e cinzelada com figuras 
clássicas 
Edição limitada 772/988, de 1996 
Com caixa, estojo em terracota e 
prata  ) e outros pertences

Il dono di Stipula
Black and silver decorated in 
relief with classical figures 
Limited edition 772/988, of 1996 
Box, terracotta case with silver 
mounts and other objects

€ 500 - 700

276   

NAMIKI 2000

Plaqueada a ródio e ouro com 
decoração relevada e vazada 
com signos do zodíaco, frisos 
dourados 
Comemorativa do ano 2000, 
limitada 84/500 
Com caixa, estojo em madeira 
com tinteiro e documentos

Namiki 2000
Rhodium and gold plated with 
relief and pierced decoration with 
Zodiac signs, gilt friezes 
Commemorative of the year 
2000, limited 84/500 
With box, wood case with inkpot 
and papers

€ 1.000 - 1.500

277   

MARLEN PARTENONE

Preta com frisos em metal 
relevado 
Edição limitada 155/447 
Com caixa, estojo e documentos

Marlen Partenone
Black with relief metal friezes 
Limited edition 155/447 
Box, case and papers

€ 300 - 500

278   

S.T. DUPONT NIGHT AND LIGHT

Chapeada a paládio e ónix 
Edição limitada 229/1000 
Com caixa, estojo/expositor e 
documentos

S.T. Dupont Night and Light
Palladium plated and onyx 
Limited edition 229/1000 
Box, display case and papers

€ 650 - 900
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279    

OSAMA

Corpo prateado e preto com 
decoração vegetalista 
Com caixa e estojo

Osama
Black and silvered body with 
floral decoration 
With case and box

€ 5 - 7

280    

NAMIKI - SHOGUN STERLING

Prata (925/000) com 
decoração relevada 
Com estojo e documentos 
(sinais de uso)

Namiki - Shogun Sterling
Silver decorated in relief 
With case and papers 
(wear signs)

€ 280 - 380

281    

NAMIKI - IMPRESSIONS 

Esferográfica 
Decoração marmoreada e 
nacarada a preto, bordeux e 
dourado  
Com estojo

Namiki - Impressions 
Ballpoint 
Marbled and pearly decoration 
in black, red and gold 
Case

€ 120 - 200

282    

NAMIKI - IMPRESSIONS 

Esferográfica 
Decoração marmoreada e 
nacarada a preto e vermelho  
Com estojo

Namiki - Impressions 
Ballpoint 
Marbled and pearly decoration 
in black and red 
Case

€ 120 - 200

283    

NAMIKI - PHOENIX

Laca japonesa com decoração 
a dourado representando fénix  
Com estojo

Namiki - Phoenix
Japanese lacquer with gilt 
decoration depicting phoenix 
Case

€ 200 - 300

284    

NAMIKI - IMPRESSIONS 

Esferográfica 
Decoração marmoreada e 
nacarada a preto e azul 
Com estojo

Namiki - Impressions 
Ballpoint 
Marbled and pearly decoration 
in black and blue 
Case

€ 120 - 200

285   

NETTUNO PROGETTO

Transparente Demonstrator 
Com caixa e estojo

Nettuno Progetto
Transparent Demonstrator 
With box and case

€ 15 - 25
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286    

PARKER DUOFOLD NORMAN 
ROCKWELL

Decoração marmoreada em beije 
nacarado e preto, frisos pretos e 
dourados 
Edição limitada 1422/3500 
Com estojo em madeira e estojo em 
pele com documentos

Parker Duofold Norman Rockwell
Marbled decoration in pearly beige and 
black; black and gilt friezes 
Limited edition 1422/3500 
With wood case and leather case, 
documents

€ 360 - 560

287   

PARKER - SNAKE

Resina preta e prata  ) relevada e 
cinzelada 
Edição limitada, nr. 2428 de 5000 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Parker - Snake
Black resin and silver decorated in relief 
Limited edition 2428/5000 
With case, box and papers 
(wear signs)

€ 400 - 600

288   

MONTEGRAPPA - TERTIO MILLENNIO 
ADVENIENTE

Resina nacarada e marmoreada e prata  
) relevada e esmaltada  
Edição limitada 51/1912 
Com estojo em forma de coluna e 
documentos 
(pequenos sinais de uso)

Montegrappa - Tertio Millennio 
Adveniente
Marbled and pearlly resin, silver 
decorated in relief and enamelled 
Limited edition 51/1912 
With column-shaped case and papers 
(small wear signs)

€ 300 - 500

289    

MONTEGRAPPA -SCIENCE AND 
NATURE LA SIRENA

Resina nacarada azul e prata  ) 
parcialmente esmaltada 
Edição limitada 486/1912 
Com caixa, estojo e documentos 
 pertecentes á 487/1912

Montegrappa -Science and Nature La 
Sirena
Blue pearly decoration and silver, partly 
enamelled 
Limited edition 486/1912 
Box, case and papers

€ 500 - 700

290    

MONTEGRAPPA APHRODITE

Resina e prata relevada com aplicações 
de madrepérola 
Edição limitada 770/1912 
Com caixa, estojo e documentos

Montegrappa Aphrodite
Resin and silver decorated in relief with 
mother-of-pearl plaques 
Limited edition 770/1912 
Box, case and papers

€ 650 - 950

291    

MONTBLANC, MEISTERSTÜCK, 
HEMINGWAY

Esferográfica/ballpoint 
Com estojo, caixa e documentos

Montblanc, Meisterstück, Hemingway
Ballpoint 
Display box, outer box and documents

€ 300 - 500

292    

WATERMAN PHILÉAS

Verde marmoreado com frisos pretos e 
dourados  
Com estojo

Waterman Philéas
Green marbled with black and gilt friezes 
Case

€ 45 - 55
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293   

PELIKAN EXPO 2000 - HUMANKIND, NATURE & 
TECHNOLOGY CONJUNTO/SET

Conjunto de três canetas de aparo, edição especial 
da Expo2000 Hannover 
“Nature”, verde decorada em prata dourada, patinada 
e gravada (925 milésimas), nr.557 
“Technology”, azul decorada em prata dourada, 
patinada e gravada (925 milésimas), nr.1212 
“Humankind”, vermelha decorada em prata dourada, 
patinada e gravada (925 milésimas), nr. 579 
Todas com estojo e documentos

Pelikan Expo 2000 - Humankind, Nature & 
Technology Set
A set of three fountain pens, special edition of 
Expo2000, Hannover 
“Nature”, green decorated in gilt, patinated and 
engraved silver, nr. 557 
“Technology”, blue decorated in gilt, patinated and 
engraved silver, nr. 1212 
“Humankind”, red decorated in gilt, patinated and 
engraved silver, nr. 579 
All with case and papers

€ 1.000 - 1.500

294   

VISCONTI MILLENNIUM ARC CONJUNTO/SET

Conjunto de três canetas de aparo em resina 
transparente colorida (uma azul, outra laranja e 
outra vermelha) 
Edição limitada 134/1000 
Com caixa, estojo com pipeta, tinteiro futurista e 
documentos

Visconti Millennium Arc Set
A set of three fountain pens in transparent colored 
resin (one blue, other orange and other red) 
Limited edition 134/1000 
Box, case with pipette, futuristic inkpot and papers

€ 700 - 1.000
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295    

PARKER SONNET

Rollerball 
Prata (925/000) com decoração gravada 
e tingida a preto, frisos dourados 
Com um estojo

Parker Sonnet
Rollerball 
Silver with engraved and patinated 
decoration, gilt friezes 
Case

€ 70 - 100

296    

WATERMAN PHILÉAS

Esferográfica 
Marmoreada a verde, frisos dourados 
Com estojo

Waterman Philéas
Ballpoint 
Green marbled, gilt friezes 
Case

€ 50 - 70

297    

CROSS

Conjunto de lapiseira e esferográfica 
Douradas com decoração estriada 
Com estojo 
(sinais de uso)

Cross
Set comprising a mechanical pencil and ballpoint 
Gilt with stripes 
Case

€ 50 - 70

298    

CROSS

Lapiseira  
Cromada com frisos pretos 
Com estojo

Cross
Mechanical pencil 
Silvered with black friezes 
With case

€ 10 - 20

299    

CROSS

Esferográfica 
Dourada com decoração estriada 
Com estojo

Cross
Ballpoint 
Gilt with stripes 
Case

€ 15 - 25

300    

CROSS

Esferográfica 
Castanha e cromada 
Com estojo

Cross
Ballpoint 
Brown and silvered 
Case

€ 10 - 20

301    

CROSS

Esferográfica 
Vermelha e cromada  
Com estojo

Cross
Ballpoint 
Red and silvered 
Case

€ 10 - 20
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302    

PARKER RIALTO

Dourada com frisos pretos 
Com estojo

Parker Rialto
Gilt with black friezes 
Case

€ 30 - 50

303    

PARKER

Esferográfica quadrupla com diversas 
cores 
Aço escovado 
Com estojo 
(sinais de uso)

Parker
Ballpoint with four different colours 
Brushed steel 
Case 
(wear signs)

€ 40 - 60

304    

PARKER

Lacada a castanho marmoreado, frisos 
dourados 
Com estojo

Parker
Marbled brown lacquered, gilt friezes 
Case

€ 80 - 120

305    

PARKER

Esferográfica 
Lacada a castanho com marmoreado, 
frisos dourados 
Com estojo

Parker
Ballpoint 
Brown lacquered and marbled, gilt 
friezes 
Case

€ 10 - 20

306    

PARKER 25

Aço escovado 
Com estojo 
(sinais de uso)

Parker 25
Brushed steel 
Case 
(wear signs)

€ 20 - 30

307    

PARKER

Esferográfica 
Metal lacado a preto mate 
Com estojo

Parker
Ballpoint 
Black lacquered metal 
Case

€ 10 - 20

308    

PARKER SONNET

Duas canetas de aparo 
Aço escovado, frisos dourados 
Com estojo

Parker Sonnet
Two fountain pens 
Brushed steel, gilt friezes 
Case

€ 40 - 50
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309    

PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de aparto, 
esferográfica e lapiseira 
Azul nacarado marmoreado, frisos 
pretos e dourados 
Com dois estojos, um deles em 
madeira

Parker Duofold
Set comprising a fountain pen, a 
ballpoint and a mechanical pencil 
Marbled pearly blue, black and gilt 
friezes 
Two cases, one of them in wood

€ 380 - 580

310    

PARKER DUOFOLD

Conjunto de caneta de aparto, 
esferográfica e lapiseira 
Azul nacarado marmoreado, frisos pretos 
e dourados 
Com estojo 
(sinais de uso)

Parker Duofold
A set of fountain pen, ballpoint and 
machanical pencil 
Marbled pearly blue, black and gilt friezes 
Case 
(wear signs)

€ 380 - 580
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311    

MONTBLANC SPECIAL 75TH 
ANNIVERSARY EDITION

Conjunto de rollerball (1696/1924), 
esferográfica (1815/1924)e lapiseira 
(1135/1924)  
Com estojos e documentos

Montblanc Special 75th Anniversary 
Edition
A set of rollerball (1696/1924), ballpoint 
(1815/1924) and mechanical pencil 
(1135/1924) 
With cases and papers

€ 580 - 780

312    

MONTBLANC CHOPIN

Meisterstück classica  
Edição comemorativa  
Com caixa com CD

Montblanc Chopin
Classic Meisterstück 
Commemorative edition 
With case and CD

€ 180 - 280

313   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
SOLITAIRE

Rollerball, prata  ) 
Decoração estriada 
Com estojo e documentos

Montblanc Meisterstück Solitaire
Rollerball 
Silver with stripes 
With case and papers

€ 220 - 550

314   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
SOLITAIRE DOUÉ LEGRAND

Esferográfica, prata  ) 
Decoração estriada 
Com estojo e documentos

Montblanc Meisterstück Solitaire Doué 
LeGrand
Ballpoint 
Silver with stripes 
With case and papers

€ 180 - 220

315   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 
SOLITAIRE

Esferográfica, prata dourada  ) 
Decoração guilhochada 
Com uma caixa da marca

Montblanc Meisterstück Solitaire
Ballpoint 
Silver gilt with guilloché decoration 
With one box

€ 180 - 220

316   

MONTBLANC MEISTERSTÜCK 146 
SOLITAIRE DOUÉ 

Prata (925/000) 
Decoração estriada 
Com estojo e caixa

Montblanc Meisterstück 146 Solitaire 
Doué 
Silver 
Decorated with stripes 
With case and box

€ 300 - 500
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317    

PARKER FRONTIER

Conjunto de três esferográficas 
Uma vermelha, uma azul, uma 
preta 
Com estojos

Parker Frontier
A set of three ballpoints 
One red, one blue and on black 
With cases

€ 30 - 40

318    

PARKER

Cinco esferográficas diversas 
Decorações e materiais diversos 
(sinais de uso)

Parker
Five different ballpoints 
Different decorations and 
materials 
(wear signs)

€ 80 - 120
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319    

MONTBLANC NOBLESSE 
OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball e lapiseira 
Verdes com frisos dourados 
Com estojos

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen, rollerball 
and mechanical pencil 
Green with gilt friezes 
With cases

€ 250 - 350

320    

MONTBLANC NOBLESSE 
OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo, 
rollerball e esferográfica 
Douradas com esterias 
Com estojos

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen, rollerball 
and ballpoint 
Gilt with stripes 
With cases

€ 300 - 500

321    

MONTBLANC NOBLESSE 
OBLIGE

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Lacada a vermelho marmoreado 
Com estojos

Montblanc Noblesse Oblige
A set of fountain pen and 
ballpoint 
Red lacquer 
With cases

€ 120 - 220
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322    

DELTA, FREDERICO FELLINI

Edição Limitada Comemorativa 
665/1920 
Com caixa, estojo e 
documentos

Delta, Frederico Fellini
Commemorative and Limited 
Edition 665/1920 
Outer box, display box and 
documents

€ 100 - 200

323    

WATERMAN, “IDEAL”

Man 100 Patrician Jade Green  
Com caixa, estojo, cartuchos, 
documentos e outros

Waterman, “Ideal”
Man 100 Patrician Jade Green  
Outer box, display box, refills, 
documents and others

€ 80 - 120

324    

OMAS, 3000 JERUSALEM

Rollerball 
Acrílico vermelho, aplicações 
douradas 
Com caixa, estojo e 
documentos

Omas, 3000 Jerusalem
Rollerball 
Red acrylic with gilt metal 
mounts 
Outer box, display box and 
documents

€ 80 - 120

325    

WATERMAN PHILÉAS

Marmoreada a verde, frisos 
pretos e dourados 
Estojo de conjunto com tinteiro, 
diversos cartuchos e outros 
instrumentos

Waterman Philéas
Green marbled, black and gilt 
friezes 
Case with inkpot, several 
instruments

€ 70 - 100

326    

LES MUST DE CARTIER

Plaqué ouro com decoração 
geométrica, tampa com anéis 
Trinity 
Com estojo 
(sinais de uso)

Les Must de Cartier
Gold plated, geometric 
decoration, cover with Trinity 
rings 
Case 
(wear signs)

€ 100 - 180

327    

FERRARI PIT STOP

Conjunto de caneta de aparo e 
esferográfica 
Com estojo

Ferrari Pit Stop
Set comprising a fountain pen and a 
ballpoint 
With case

€ 20 - 30
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328    

LOMON - ANTIMAGNETIC

Caixa em aço plaqueado a ouro 
Movimento mecânico de corda manual 
Pulseira em pele castanha  
(sinais de uso)

Lomon - Antimagnetic
Gold plated steel case 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 100 - 150

329   

JAGUAR

Cronógrafo 
Caixa em aço parcialmente dourado, 

mostrador verde 
Movimento quartzo, pulseira em pele verde 

Com estojo 
(sinais de uso)

Jaguar
Chronograph 

Partly gilt steel case, green dial 
Quartz movement, green leather bracelet 

With case 
(wear signs)

€ 120 - 220

330   

DUNHILL

Caixa rectangular em aço, pulseira em 
pele castanha 
Movimento quartzo 
Com caixa, estojo e documentos

Dunhill
Steel rectangular case, brown leather 
bracelet 
Quartz movement 
Case, box and papers

€ 180 - 220

331   

TISSOT LE LOCLE

Cronógrafo automático com calendário 
Caixa em aço polido, vidros de safira,  
Movimento automático, pulseira em 
pele castanha 
Com caixa, estojo e documentos

Tissot Le Locle
Automatic Chronograph with calendar 
Polished steel case, sapphire glasses 
Automatic  movement, brown leather 
bracelet 
With case, box and papers

€ 300 - 500

332    

LONGINES RECORD 
AUTOMATIC

Caixa dourada, mostrador 
prateado com janela com dia 

do mês 
Movimento automático 

Pulseira em pele moderna

Longines Record Automatic
Gilt case, silvered dial with 

month day window 
Automatic 

Modern leather bracelet

€ 200 - 300

333    

CAUNY ANTICHOC AUTOMATIC 25 RUBIS

Caixa prateada, mostrador preto com janela com dia 
da semana em português e dia do mês 
Movimento automático 
Pulseira em pele moderna

Cauny Antichoc Automatic 25 Rubies
Silvered case, black dial with week day in Portuguese 
and month day window 
Automatic 
Modern leather bracelet

€ 180 - 280
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334   

PHILIPPE DU BOIS

Cronógrafo automático com calendário 
e fases da lua 
Caixa em prata  )  
Movimento automático 
Edição limitada 753/1999 
Com estojo 
(sinais de uso)

Philippe du Bois
Automatic chronograph with calendar 
and moonphase 
Silver case 
Automatic 
Limited edition 753/1999 
With case 
(wear signs)

€ 400 - 600

335    

CAUNYMATIC INCABLOC 25 
RUBIS

Caixa dourada, mostrador 
prateado com janela com dia 

da semana em português e dia 
do mês 

Movimento automático 
Pulseira em pele moderna 

(sinais de uso)

Caunymatic Incabloc 25 Rubis
Gilt case, silvered dial with 

week day in Portuguese and 
month day window 

Automatic 
Modern leather bracelet 

(wear signs)

€ 200 - 300

336    

OMEGA SEAMASTER COSMIC 
AUTOMATIC

Caixa prateada, mostrador 
prateado com janela com dia da 
semana em português e dia do 
mês 
Movimento automático 
Pulseira NATO em tecido

Omega Seamaster Cosmic 
Automatic
Silvered case, silvered dial with 
week day in Portuguese and 
month day window 
Automatic 
NATO fabric bracelet

€ 300 - 500

337    

KOLBER AUTOMATIC

Caixa em plaqué ouro, vidros safira 
Movimento automático 
Pulseira em pele castanha

Kolber Automatic
Gold plated case, sapphire glasses 
Automatic 
Brown leather bracelet

€ 300 - 500

338    

TISSOT SEASTAR

New Old Stock, ca. 1975 
Caixa plaqueada a ouro 

Mostrador em aço escovado com janela 
com dia do mês às 3h., pulseira em pele 

Com pulseira extra em pele preta 
(pequenos sinais de uso)

Tissot Seastar
New Old Stock, ca. 1975 

Gold plated case 
Brushed steel dial with month window at 3h., 

leather bracelet 
With black leather extra bracelet

€ 200 - 300

339    

MUSEU DO RELÓGIO 1910

Caixa em aço com vidros de safira 
Movimento mecânico de corda manual 
Edição comemorativa limitada, nr. 100 de 100 
Pulseira em pele castanha 
Com estojo

Museu do Relógio 1910
Stell case with sapphire glasses 
Mechanical mechanism 
Commemorative limited edition 100/100 
Brown leather bracelet 
With case

€ 300 - 500
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340    

MARRIAGE BY MUSEU DO RELÓGIO

Relógio de bolso adaptado a relógio de pulso 
Caixa em prata decorada com folhas de 
Carvalho e bolotas 
Pulseira em pele preta 
Movimento mecânico de corda manual 
Com caixa

Marriage by Museu do Relógio
Pocket watch adpated to wristwatch 
Silver case decorated with oak leaves and 
acorns 
Black leather bracelet 
Mechanical mechanism 
Case

€ 180 - 280

341    

BALMAIN

Relógio de pulso em plaqué ouro, 
movimento quartzo, pulseira em pele azul 

Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Balmain
Gold plated, quartz movement, blue 

leather bracelet 
Case, box and papers 

(wear signs)

€ 80 - 120

342    

LACROIX

Relógio de pulso em aço escovado e 
dourado, movimento quartzo, pulseira em 
pele verde com desgaste 
Com estojo e documentos 
(sinais de uso)

Lacroix
Brushed and gilt steel 
Quartz movement 
Green leather bracelet 
Case and papers 
(wear signs)

€ 50 - 80

343    

ROLEX OYSTER

Perpetual DateJust 
Caixa e pulseira em ouro 18kt, mostrador 
emoldurado por 45 diamantes talhe 8/8 
Movimento mecânico automático 
(sinais de uso)
128 g

ROLEX OYSTER
Perpetual DateJust 
18kt gold case and bracelet, dial framed by 45 
single cut diamonds 
Automatic movement 
(wear signs)

€ 5.000 - 7.000
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344    

INTERNATIONAL WATCH CO. - PORTOFINO 
AUTOMATIC

Caixa em aço com mostrador branco, dia do 
mês às 3h. 
Movimento automático 
Pulseira em pele branca 
(sinais de uso)

International Watch Co. - Portofino Automatic
Steel case qith white dial, month day window 
at 3h. 
Automatic 
White leather bracelet 
(wear signs)

€ 900 - 1.200

345    

LONGINES MACAU

Cronógrafo automático com calendário 
Edição limitada e numerada comemorativa da entrega 
de Macau 
232/250 
Movimento automático

Longines Macau
Automatic chronograph with calendar 
Limited and numbered edition commemorative of the 
retun of Macao 
232/250 
Automatic

€ 1.400 - 2.400

346    

ALAIN SILBERSTEIN 

Relógio inspirado nos azulejos da quinta da Bacalhoa 
Caixa em aço, vidros safira, mostrador em esmate 
pintado à mão a azul 
Edição limitada 3/10 
Pulseira em pele azul
Nota: Exemplar 2/10 em exposição no Museu do 
Relógio em Évora

Alain Silberstein 
Watch inspired by the tiles of Quinta da Bacalhoa 
Steel case, sapphire glasses and hand painted 
enamelled dial in blue and white 
Limited edition 3/10 
Blue leather bracelet

Note: Watch 2/10 in exhibition at the Wacth 
Museum, Évora

€ 900 - 1.500
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347    

PIAGET GOUVERNEUR CHRONO 
EXTRAPLANO

Cronógrafo automático com 
calendário 
Caixa em ouro 18kt 
Movimento automático com 
cronógrafo  
Com estojo e caixas originais

Piaget Gouverneur Chrono 
Extraplano
Automatic chronograph with 
calendar 
18kt gold case 
Automatic cronograph 
Case and boxes

€ 3.800 - 5.000

348    

LACERTA TURBILHÃO PROTÓTIPO

Caixa em aço, vidros safira 
Mostrador guilhochado e janela das horas em 
madrepérola 
Movimento Regulator 
Protótipo executado para uma exposição por esta 
manufactura Chinesa que executa máquinas de alta 
precisão para várias marcas

Lacerta Tourbillon Prototype
Steel case, sapphire glasses 
Guilloche dial and mother-of-pearl hour window 
Regulator movement 
Prototype executed for an exhibition by this fine 
Chinese factory that produces high precision 
mechanisms for several brands

€ 650 - 950

349    

LACERTA TURBILHÃO PROTÓTIPO

Caixa em aço plaqueado a ouro 
rosa, vidros de safira 

Mostrador guilhochado e janela das 
hora em madrepérola 
Movimento Regulator  

Protótipo executado para uma 
exposição por esta manufactura 

Chinesa que executa máquinas de 
alta precisão para várias marcas

Lacerta Tourbillon Prototype
Pink gold plated steel case, 

sapphire glasses 
Guilloche dial and mother-of-pearl 

hour window 
Regulator movement 

Prototype executed for an exhibition 
by this fine Chinese factory 

that produces high precision 
mechanisms for several brands

€ 650 - 950
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350    

BREITLING

Cronógrafo automático com calendário 
Caixa em aço, mostrador castanho, data ás 3h. 
Com estojo, caixa e documentos 
(Sinais de uso)

Breitling
Automatic chronograph with calendar 
Steel case, brown dial, date window at 3h. 
Case, box and papers 
(wear signs)

€ 400 - 600

351    

TISSOT NAVIGATOR

Edição limitada 255/1800A 
Caixa em aço, pulseira em pele preta 

Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Tissot Navigator
Limited edition 255/1800A 

Steel case and black leather bracelet 
Case, box and papers 

(wear signs)

€ 650 - 900

352    

OMEGA 1938 PILOT

Edição de colecionador The 
Omega Museum collection. 
Edição limitada 1830/4938 
Movimento automático 
Com caixa, estojo e documentos e 
outros acessórios  
(pequenos sinais de uso)

Omega 1938 Pilot
Collector edition - The Omega 
Meseum collection 
Limited edition 1830/4938 
Automatic 
Case, box, papers and other 
accessories 
(small wear signs)

€ 1.000 - 1.500

353    

TISSOT LISBOA

Caixa rectangular em ouro 18kt  ) 
Edição limitada 90/499 

Movimento automático e pulseira em 
crocodilo castanho 

Com caixa, estojo e papeis 
(sinais de uso)

Tissot Lisboa
18kt gold rectangular case 

Limited edition 90/499 
Automatic 

Brown crocodile leather 
Case, box and papers 

(wear signs)

€ 800 - 1.200



158 159

355    

CITIZEN PORTUGAL 1980 - 1995

Pulseira em crocodilo azul 
Edição comemorativa dos 15 anos da Citizen 
Portugal 
Edição limitada 414/750 
Com caixa, estojo e documentos

Citizen Portugal 1980 - 1995
Blue crocodile bracelet 
Commemorative edition of the 15 years of the 
brand in Portugal 
Limited edition 414/750 
Case, box and papers

€ 200 - 300

356    

ORIS JULIO VERNE

Caixa em ouro 18kt  ), vidro de safira, 
pulseira em pele vermelha 

Edição limitada 141/250 
Com caixa, estojo e documentos e pulseira 

extra 
(pequenos sinais de uso)

Oris Jules Verne
18kt gold case, sapphire glass, red leather 

bracelet 
Limited edition 141/250 

Case, box, papers and extra links 
(small wear signs)

€ 700 - 1.000

357    

RAYMOND WEIL 

Relógio de pulso com caixa quadrada, 
plaqueada a ouro, mostrador dourado 
Verso com data “27-10-78” 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Raymond Weil 
Square gold plated case, gilt dial 
Back with date “27-10-78” 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 100 - 150

354    

DELMA

Cronógrafo automático com calendário e fases da lua 
Edição limitada com caixa tonneau em ouro 18k  ) 
Mostrador guilhochado com numeração árabe e diversas janelas, 
vidros de safira, pulseira em pele castanha 
Ed. 312/1990 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Delma
Automatic Chronograph with calendar and moonphase 
Limited edition with 18kt gold tonneau case  
Guilloche dial with arabian numbers and several windows, sapphire 
glasses, brown leather bracelet 
Ed. 312/1990 
Box, case and papers 
(wear signs)

€ 2.500 - 3.500
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358    

OTAMAR WATCH

Relógio de pulso com caixa em aço, 
mostrador bicolor guilhochado  
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Otamar Watch
Steel case, two-toned dial with guilloche 
decoration 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 80 - 120

360    

ARGUS

Relógio de pulso com caixa em aço 
plaqueado 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Argus
Gold plated steel case 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 80 - 120

361    

ELETTA AUTOMATIC 200

Relógio de pulso com caixa em aço  
Pulseira em pele preta 
Movimento automático 
(sinais de uso)

Eletta Automatic 200
Steel case 
Black leather bracelet 
Automatic 
(wear signs)

€ 80 - 120

362    

CORTEBERT

Relógio de pulso, caixa em aço 
Pulseira em pele preta 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Cortebert
Steel case 
Black leather bracelet 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 80 - 120

363    

BUTEX

Relógio de pulso com caixa em aço 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Butex
Steel case 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 80 - 120

359    

AMYRIA 

Relógio de pulso com caixa em aço 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Amyria 
Steel case 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 80 - 120
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364   

ORIS MECHANICAL ALARM

Caixa Tonneau em ouro 18kt  ), vidro 
de safira, pulseira em crocodilo preto 
Edição limitada 26/250, 1996 
Com caixa, estojo e documentos 
(pequenos sinais de uso)

Oris Mechanical Alarm
18kt tonneau case, sapphire glass 
Black crocodile bracelet 
Limited edition 26/250, 1996 
Case, box and papers 
(small wear signs)

€ 700 - 1.000

365    

BREITLING 

Relógio de pulso com caixa em aço  
Movimento quartzo 
Pulseira em pele preta 
(sinais de uso)

Breitling 
Steel case 
Quartz movement 
Black leather bracelet 
(wear signs)

€ 250 - 350

366    

BREITLING AUTOMATIC

Relógio de pulso com caixa em aço  
Movimento automático 
Pulseira em pele preta 
(sinais de uso)

Breitling Automatic
Steel case 
Mechanical mechanism 
Black leather bracelet 
(wear signs)

€ 400 - 600
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367    

BURBERRYS

Caixa em aço dourado, 
mostrador azul escuro com 
símbolo da marca, pulseira 
em tecido e pele 
Movimento quartzo 
Com caixa 
(sinais de uso)

Burberrys
Gilt steel case, blue dial 
with brand logo, leather 
and fabric bracelet 
Quartz movement 
With case 
(wear signs)

€ 40 - 60

368    

BREITLING AUTOMATIC

Relógio de pulso cronógrafo 
automático 

Caixa em aço, mostrador amarelo 
com janelas pretas, pulseira em 

pele castanha 
Movimento automático 

(sinais de uso)

Breitling Automatic
Automatic chronograph 

Steel case, yellow dial with black 
windows, brown leather bracelet 

Automatic 
(wear signs)

€ 800 - 1.200

369    

INVULGAR RELÓGIO SWATCH 

Carousel Diaphane One 
Plástico transparente e alumínio, verso cravejado com um diamante 
talhe brilhante, pulseira em pele 
Movimento mecânico automático “esqueleto” 
Marcado e numerado 
Edição limitada 830/2222, Swiss V8
Nota:  
Edição de 2001. Dos 2222 exemplares, 1999 foram cravejados com 
um diamante e 223 com um diamante, um rubi e uma safira.

A rare SWATCH
Carousel Diaphane One 
Transparent plastic and aluminum, back set with one brilliant cut 
diamond (0,075ct), leather bracelet 
Automatic skeleton movement 
Marked and numbered 
Limited edition 830/2222, Swiss V8

Note: 2001 edition limited to 2222 pieces of wich 223 were set with a 
diamond, a ruby and a sapphire and 1999 set with a diamond

€ 1.000 - 1.800

370    

INVULGAR RELÓGIO SWATCH 

Carousel Diaphane One 
Plástico transparente e alumínio, verso cravejado com 
um diamante talhe brilhante, pulseira em pele 
Movimento mecânico automático “esqueleto” 
Marcado e numerado 
Edição limitada 527/2222, Swiss V8
Nota:  
Edição de 2001. Dos 2222 exemplares, 1999 foram 
cravejados com um diamante e 223 com um 
diamante, um rubi e uma safira.

A rare SWATCH
Carousel Diaphane One 
Transparent plastic and aluminum, back set with one 
brilliant cut diamond (0,075ct), leather bracelet 
Automatic skeleton movement 
Marked and numbered 
Limited edition 527/2222, Swiss V8

Note: 2001 edition limited to 2222 pieces of wich 223 
were set with a diamond, a ruby and a sapphire and 
1999 set with a diamond

€ 1.000 - 1.800
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371    

ASPREY THE NR.8 TOURBILLON

Caixa em ouro branco 18kt, mostrador com numeração árabe, janela às 6 horas e reserva de marcha às 12 horas 
Movimento mecânico automático 31 rubis nr. 016827 
Pulseira em crocodilo preta com fivela em ouro branco 
Marcado, assinado e numerado 
Edição limitada 3/10 
Com caixa, estojo e alguns documentos 
(pequenos sinais de uso)

ASPREY THE NR.8 TOURBILLON
18kt white gold case, dial with Arabian numbers, power reserve window 
Automatic movement, 31 jewels, nr.016827 
Crocodile bracelet with white gold buckle 
Marked, signed and numbered 
Limited edition 3/10 
Case, box and some papers 
(small wear signs) 

€ 30.000 - 50.000

372    

JAEGER-LECOULTRE REVERSO

Caixa Reverso em aço, mostrador prateado 
Movimento quartzo 
Pulseira em pele cor-de-rosa 
Com caixa, estojo, documentos e pulseira original 
(sinais de uso, pulseira original com desgaste)

Jeger-LeCoultre Reverso
Steel Reverso case, silvered dial 
Quartz movement 
Pink leather bracelet 
Case, box, documents and original bracelet 
(wear signs, original bracelet with wear signs)

€ 700 - 1.000
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374    

BREITLING CHRONOMETRE AUTOMATIC

Relógio de pulso cronógrafo automático 
Caixa e pulseira em aço, mostrador azul com janelas prateadas 
Movimento automático 
(sinais de uso)

Breitling Chronometre Automatic
Automatic chronograph  
Steel case and bracelet, blue dial with silvered windows 
Automatic 
(wear signs)

€ 1.200 - 1.800

373    

JAEGER-LECOULTRE REVERSO SQUADRA

Caixa reverso em aço cravejada com diamantes talhe brilhante, mostrador 
em madrepérola e pulseira em crocodilo bordeaux 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Jaeger-LeCoultre Reverso Squadra
Steel Reverso case set with brilliant cut diamonds, mother-of-pearl dial and 
leather bracelet 
Case, box and papers 
(wear signs)

€ 1.800 - 2.800
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376    

MONTBLANC AUTOMATIC

Relógio de pulso cronógrafo automático com calendário 
Caixa em aço com mostrador branco e preto 
Com duas pulseiras uma cauchu e outra em pele 
Com estojo e documentos 
(sinais de uso)

Montblanc Automatic
Automatic chronograph with calendar 
Steel case with white and black dial 
With two bracelets, one rubber and one leather 
With case and papers 
(wear signs)

€ 1.200 - 2.200

375    

BREITLING CHRONOMETRE CERTIFIÉ

Relógio de pulso cronógrafo automático com calendário 
Caixa em aço, mostrador antracite com numeração árabe a branco 
Marcado e numerado 2543207 
Com caixa e documentos 
(sinais de uso)

Breitling Chronometre Certifié
Automatic chronograph with calendar 
Steel case, grey dial with white arabian numbers 
Marked and numbered 2543207 
Case and papers 
(wear signs)

€ 2.200 - 3.200
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378    

GIRARD-PERREGAUX CALENDAR MOONPHASE MICROROTOR

Caixa em ouro 18kt, mostrador branco com fases da lua às 6h. e 
dia do mês as 12h.  
Movimento automático com MicroRotor 
Pulseira em lagarto  
Numerado, nr. 166 
(sinais de uso)

Girard-Perregaux Calendar Moonphase MicroRotor
18kt gold case, white dial with moonphase window at 6h. and 
month day window at 12h. 
Automatic MicroRotor 
Leather bracelet 
Numbered, nr. 166 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

377    

ROLEX OYSTER

Caixa em ouro 18kt  ), mostrador dourado, aro matizado 
Movimento automático  
Pulseira em pele castanha 
(pequenos sinais de uso)

Rolex Oyster
18kt gold case, gilt dial, textured bezel 
Automatic 
Brown leather bracelet 
(small wear signs)

€ 2.700 - 3.700
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380    

RELÓGIO INTERNATIONAL WATCH PORTUGUÊS

Schaffhausen, cronógrafo Rattrapante 
Caixa em aço, mostrador com numeração árabe, segundos às 6 
horas e totalizador de minutos às 12 horas 
Movimento mecânico automático 
Caixa nr. 2742096, marcado e assinado 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

INTERNATIONAL WATCH, PORTUGUESE
Schaffhausen, Rattrapante Chronograph 
Stell case, dial with arabian numbers and two windows 
Automatic movement 
Case nº 2742096 
Marked, signed and numbered 
Case, box and papers 
(wear signs)

€ 4.000 - 6.000

379    

CORUM 50TH ANNIVERSARY EDITION

Golden Bridge 
Edição comemorativa dos  50 anos da marca 
Caixa tonneau skeleton, movimento automático “golden bridge”, mostrador com 
numeração romana e diamante talhe brilhante às 4 horas 
Marcado, numerado e assinado 
Edição limitada 27/50 
Caixa nr. 1410142 
Com caixa, estojo e alguns documentos 
(pequenos sinais de uso)

CORUM 50th ANNIVERSARY EDITION
Golden Bridge 
50th anniversary commemorative edition 
Skeleton tonneau case, automatic golden bridge movement, dial with roman numbers 
and brilliant cut diamond 
Marked, numbered and signed 
Limited edition 27/50 
Case nº 1410142 
With box, case and some papers 
(small wear signs)

€ 10.000 - 15.000
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382    

GIRARD-PERREGAUX

Chronographe à Rattrapante Foudroyante 
Caixa rectangular em aço, mostrador preto com numeração fluorescente 
Segundos do cronómetro às 9 horas e minutos às 3 horas 
Pulseira em pele preta não original 
Movimento mecânico automático 
Marcado “Vintage Chronographe à Rattrapante foudroyante OG Nr. 40”, ref. 9021 
Com estojo 
(defeitos no estojo)

GIRARD-PERREGAUX
Chronographe à Rattrapante Foudroyante 
Steel case, black dial with fluorescent numbers 
Windows for chronograph seconds and minutes 
Unoriginal bracelet 
Automatic movement 
Marked “Vintage Chronographe à Rattrapante foudroyante OG Nr. 40”, ref. 9021 
With case 
(defects to the case)

€ 3.500 - 5.000

381    

RELÓGIO CHOPARD

Importante cronógrafo turbilhão L.U.C calibre 1.02 
Caixa em platina, mostrador preto guilhochado com segundos às 
6 horas e reserva de marcha às 12 horas 
Movimento mecânico automático, 33 rubis 
Marcado, numerado e assinado 
Edição limitada 76/100 
Caixa nr. 1140087, movimento nr. 100187, ref. 16/91869 
Com estojo, caixa e documentos 
(pequenos sinais de uso, pulseira não original)

CHOPARD
An Important Tourbillon Chronograph L.U.C calibre 1.02 
Platinum case, black guilloche dial with seconds and power 
reserve windows 
Automatic movement, 33 jewels 
Marked, numbered and signed 
Limited edition 76/100 
Case nº 1140087, movement nº 100187, ref. 16/91869 
With box, case and papers 
(small wear signs, unoriginal bracelet)

€ 18.000 - 25.000
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383    

RELÓGIO JULIUS ASSMANN, GLASHÜTTE 
ORIGINAL

Importante relógio de pulso/bolso turbilhão com 
calendário perpétuo e fases da lua 
Caixas e fivela em ouro 18kt, movimento 
mecânico automático, 21 rubis e 2 diamantes 
Mostrador com numeração árabe e três janelas 
circulares do calendário, janela para fases da lua 
sobre as 6 horas 
Marcado, assinado e numerado 
Edição limitada 12/25 
Caixa para pulso com pulseira em crocodilo 
bordeaux 
Com uma corrente em ouro 18kt 
(pequenos sinais de uso)

JULIUS ASSMANN, GLASHÜTTE ORIGINAL
An Important Tourbillon wrist/pocket watch with 
perpetual canlendar and moon phases 
18kt gold cases and buckle, automatic 
movement, 21 rubies and 2 diamonds 
Dial with arabian numbers and three calendar 
windows and moon phase window 
Marked, signed and numbered 
Limited edition 12/25 
Wrist frame with red crocodile bracelet 
With an 18kt gold chain 
(small wear signs)

€ 28.000 - 35.000
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384    

LONGINES ‘15 ‘25 ‘30

Edição Limitada
Conjunto de três relógios
Reproduções dos modelos icónicos de 1915, 1925 
e 1930.
Todos 759/1000
Com caixa, estojo conjunto em madeira e 
documentos

Longines ‘15 ‘25 ‘30
Limited edition
A set of three wristwatches,  reproductions of 
iconic models of 1915, 1925 e 1930
All 759/1000
Box, fitted set wood case e documents

€ 2.500 - 3.500

385    

VACHERON CONSTANTIN 

Relógio de pulso com caixa rectangular 
em ouro 18kt  ), mostrador metalizado com 
marcação das horas a ouro, pulseira em pele 
vermelha 
(pequenos sinais de uso)

Vacheron Constantin 
18kt gold rectangular case, metallic dial with 
gold hours, red leather bracelet 
(small wear signs)

€ 4.000 - 6.000
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387    

VACHERON CONSTANTIN MEDICUS 
CHRONOGRAPHE

Relógio de pulso cronógrafo automático 
Caixa em ouro 18kt  ), mostrador branco com 
marcação das horas a ouro e duas janelas 
do cronógrafo 
Pulseira em pele preta 
Edição limitada 20/90 
Com caixa e documentos 
(pequenos sinais de uso)

Vacheron Constantin Medicus Chronographe
Automatic chronograph  
18kt gold case, white dial with gold hours 
and two chronograph’s windows 
Black leather bracelet 
Limited edition 20/90 
Case and papers 
(small wear signs)

€ 17.500 - 22.000

386    

ROLEX OYSTER PERPERTUAL

Relógio de pulso com caixa e pulseira em 
ouro branco 18kt  ) 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)
77g
Nota: É muito raro este modelo em ouro 
branco

Rolex Oyster Perpertual
18kt white gold case and bracelet 
Mechanic mechanism 
(wear signs)

Note: This model is very rare in white gold

€ 5.500 - 7.500
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388    

CARTIER - PASHA DE CARTIER

Relógio de pulso cronógrafo com calendário 
Caixa em aço, mostrador beige, pulseira em pele 
castanha 
Movimento quartzo 
(sinais de uso, defeito numa rosca, mecanismo não 
testado)

Cartier - Pasha de Cartier
Chronograph with calendar 
Steel case, beige dial, brown leather bracelet 
Quartz movement 
(wear signs, one screw with defect, mechanism not 
tested)

€ 500 - 700

389    

BREITLING TRANSOCEAN

Relógio de pulso cronógrafo com calendário 
Caixa e pulseira em aço, mostrador azul metalizado 

Movimento quartzo 
(sinais de uso, mecanismo não testado)

Breitling transOcean
Chronograph with calendar 

Steel case and bracelet, blue dial 
Quartz movement 

(wear signs, mechanism not tested)

€ 380 - 580

390    

SEIKO

Caixa plaqueada a ouro 
Cronógrafo 
Moviemento quartzo 
Com caixa e estojo 
(sinais de uso e faltas, necessita de revisão)

Seiko
Gold plated case 
Chronograph 
Quartz movement 
Case and box 
(wear signs and losses, in need of 
maintenance)

€ 40 - 60

391    

CARTIER - TANK FRANCAISE 

Caixa e bracelete em ouro  )  
Movimento quartzo  
Com caixa, documentos e elos extra 
110 g

Cartier - Tank Francaise 
18kt gold case and bracelet 
Quartz movement 
Case, papers and extra links

€ 4.500 - 6.500
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392    

MOVADO

Caixa e mostrador prateados, segundos às 
seis horas 
Movimento mecânico 
Pulseira em pele moderna

Movado
Silvered case and dial, second window at 6h. 
Mechanical mechanism 
Modern leather bracelet

€ 200 - 300

393    

FORTIS COSMONAUTS CHRONOGRAPH

Cronógrafo automático com calendário, vidro de safira 
Movimento automático 
Pulseira em aço e pulseira em pele 
Com caixa, estojo e documentos

Fortis Cosmonauts Chronograph
Automatic chronograph with calendar, sapphire glass 
Stell and leather bracelets 
Case, box and papers

€ 1.250 - 2.000

394    

RELÓGIO REGULADOR

Em aço dourado e patinado 
Mostrador em esmalte cor de rosa com locomotiva e dourados 
Movimento mecânico 
Séc. XIX 
(sinais de uso)

Regulator
Gilt and patinated steel 
Pink enamelled dial with gilt details and locomotive 
Mechanical mechanism 
19th century 
(wear signs)

€ 250 - 350

395    

TISSOT 

Relógio de bolso com caixa em ouro 18kt(750/000) 
Edição limitada 60/60 

Movimento mecanico de corda manual, só um ponteiro 
Edição comemorativa da marca 

Com caixa, estojo e documentos

Tissot 
18kt gold pocket watch 
Limited edition 60/60 
Mechanical movement 

One pointer  
Commemorative edition 

Case, box and papers

€ 1.200 - 2.000

396    

TISSOT HEBDOMAS

Relógio de bolso com caixa em ouro 18kt  ) 
Decoração gravada e relevada com flores, mostrador em esmalte 
branco com numeração árabe 
Movimento mecanico de corda manual 
Edição limitada 81/120 
Com caixa, estojo e documentos

Tissot Hebdomas
18kt gold pocket watch 
Engraved and in relief decoration with flowers, white enamel dial with 
arabian numbers 
Mechanical movement 
Limited edition 81/120 
Case, box and papers

€ 1.500 - 2.000
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397    

HUGO BOSS

Caixa rectangular em aço, 
mostrador preto, pulseira em 
pele preta 
Movimento quartzo 
(sinais de uso)

Hugo Boss
Rectangular steel case, black 
dial 
Black leather bracelet 
(wear signs)

€ 70 - 100

398    

GIRARD-PERREGAUX 
TRAVELLER II

Caixa e pulseira em aço 
parcialmente escovado  
Movimento automático 

GMT 
Com pulseira extra em pele 

Com caixa 

Girard-Perregaux Traveller II
Steel case and bracelet 

GMT automatic movement 
With extra leather bracelet 

Case

€ 2.600 - 3.600

399    

BAUME MERCIER FORMULA S

Cronógrafo automático com calendário 
Caixa e pulseira em aço parcialmente 
dourado 
Dia da semana e dia do mês às 3H 
Com caixa, estojo e documentos 
(sinais de uso)

Baume Mercier Formula S
Automatic chronograph with calendar 
Partly gilt steel case and bracelet 
Week day and month day windows at 3h. 
Case, box and papers 
(wear signs)

€ 400 - 600

400    

GIRARD PERREGAUX AUTOMATIC

Cronógrafo automático com calendário 
Mostrador preto, mostradores do 
cronógrafo e ponteiros dourados 

Data ás 3h 
(sinais de uso)

Girard Perregaux Automatic
Automatic chronograph with calendar 

Black dial, gilt pointers 
Date window at 3h. 

(wear signs)

€ 300 - 500

401    

TAG HEUER CHRONOGRAPH 1/10

Caixa e pulseira em aço matizado, vidro safira 
Movimento quartzo  
CA 12.12.-RO

Tag Heuer Chronograph 1/10
Steel case and bracelet, spphire glass 
Quartz movement CA 12.12 RO

€ 400 - 600
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402    

RAYMOND WEIL - PARSIFAL

Caixa e mostrador em aço parcialmente dourado 
Movimento  quartzo, data às 6H. 
Com estojo, documentos e dois elos extra 
(pequenos sinais de uso)

Raymond Weil - Parsifal
Partly gilt steel case and dial 
Quartz movement, date window at 6h. 
Case, papers and with extra links 
(small wear signs)

€ 250 - 350

403    

GIRARD PERREGAUX - VINTAGE

Caixa rectangular e pulseira em aço, mostrador 
preto 

Movimento quartzo 
Marcado e numerado 1893, ref. 2591 

(sinais de uso, mecanismo não testado)

Girard Perregaux - Vintage
Steel rectangular case, black dial 

Quartz movement 
Marked and numbered 1893, ref. 2591 

(wear signs, mechanism not tested)

€ 200 - 300

404    

RAYMOND WEIL

Relógio de pulso em aço plaqueado, 
mostrador e pulseira vermelhos 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Raymond Weil
Gold plated steel, red dial and bracelet 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 100 - 150

405    

TISSOT

Caixa em aço dourado, 
movimento quartzo, 

pulseira em pele preta 
(sinais de uso)

Tissot
Gilt steel case 

Quartz movement, black 
leather bracelet 

(wear signs)

€ 60 - 90



192 193

406    

RAYMON WEIL

Relógio de pulso em aço e plaqué ouro, 
mostrador preto com um brilhante 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Raymon Weil
Stell and gold plated case, black dial with one 
brilliant 
Mechanical mechanism  
(wear signs)

€ 100 - 200

414    

CHOPARD IMPERIALE

Cronógrafo 
Caixa e pulseira em aço, mostrador azul 
Caixa cravejada com 48 diamantes talhe brilhante e sete cabochões azuis 
Movimento quartzo 
Com estojo 
(sinais de uso)

Chopard Imperiale
Chronograph 
Steel case and bracelet, blue dial 
Case set with 48 brilliant cut diamonds and seven blue cabochons 
Quartz movement 
(wear signs)

€ 2.800 - 3.800

415    

OMEGA DE VILLE

Relógio de pulso com caixa e pulseira em ouro branco 19kt  
), caixa cravejada com 12 esmeraldas talhe baguette e 12 
diamantes talhe brilhante 
Movimento mecânico de corda manual 
Com estojo original 
(sinais de uso)
60 g

Omega de Ville
19kt white gold case and bracelet set with 12 baguette cut 
emeralds and 12 brilliant cut diamonds 
Mechanical mechanism 
Original case 
(wear signs)

€ 2.000 - 3.000

407    

ENICAR - FAPLA (FORÇAS ARMADAS 
POPULARES DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA)

Relógio de pulso, movimento automático, 
data e dia da semana às 3h. em português 
Pulseira preta em pele 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Enicar - FAPLA (Forças Armadas Populares de 
Libertação de Angola)
Automatic movement 
Date and weed day in Portuguese window 
at 3h. 
Leather bracelet 
(wear signs, small defects)

€ 80 - 120

408    

CARTIER

Caixa rectangular em prata  ), pulseira em 
lagarto preto 
Movimento mecâmico de corda manual 
(sinais de uso, pequenos defeitos)

Cartier
Silver rectangular case, black leather bracelet 
Mechanical mechanism 
(wear signs, small defects)

€ 220 - 320

409    

LONGINES DOLCEVITA

Caixa rectangular em aço  
Movimento quartzo 
Pulseira em pele castanha 
Com caixa, estojo e 
documento

Longines DolceVita
Rectangular steel case 
Quartz movement 
Brown leather case 
Case, box and document

€ 180 - 250

410    

BULGARI - SOLOTEMPO

Relógio de pulso com 
caixa em aço 
Movimento quartzo, 
pulseira em pele preta 
Marcado e numerado 
(sinais de uso)

Bulgari - Solotempo
Steel case 
Quartz movement, black 
leather bracelet 
Maked and numbered 
(wear signs)

€ 250 - 350

411    

RAYMOND WEIL

Relógio de pulso miniatura, 
caixa plaqueada a ouro 
Movimento quartzo 
(sinais de uso)

Raymond Weil
A miniature wristwatch, 
gold plated case 
Quartz movement 
(wear signs)

€ 45 - 65

412    

TISSOT

Relógio de pulso miniatura, 
Art Decô, caixa em aço, 
pulseira em largarto preto 
Movimento mecânico de 
corda manual 
(sinais de uso)

Tissot
A miniature Art Deco watch, 
steel case, black leather 
bracelet  
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 45 - 65

413    

RAYMOND WEIL

Relógio de pulso com caixa 
em metal dourado, pulseira 
em pele preta 
Movimento quartzo 
Com bolsa 
(sinais de uso)

Raymond Weil
Gilt metal, black leather 
bracelet 
Quartz movement 
With pouch 
(wear signs)

€ 10 - 20



194 195

416    

MICHEL JORDI

Invulgar cronógrafo com dois movimentos 
independentes, calendário e fases da lua 
Cronógrafo manual monopulsante “twin” Heritage 
Caixas em ouro branco 18kt, movimento superior 19 
rubis com reserva de marcha, segundos e fases da lua, 
movimento inferior 21 rubis, cronógrafo 
Marcado, assinado e numerado 
Edição limitada 51/99 
Pulseira em pele preta com fivela em ouro branco 
(sinais de uso)

MICHEL JORDI
Unusual Chronograph with two separated movements, 
calendar and moon phases 
Manual monopulsant chronograph “Twin” Heritage 
18kt gold cases, upper movement 19 jewels with power 
reserve, seconds and moon phases; lower movement 
21 jewels, chronograph 
Marked, signed and numbered 
Limited edition, 51/99 
Black leather bracelet with gold buckle 
(wear signs)

€ 5.000 - 7.000

417    

BLANCPAIN

Le Brassus 
Caixa em ouro 18kt 
Movimento mecânico automático com calendário e fases da lua, 
pulseira em pele castanha com fivela em ouro 
Marcado, assinado e numerado “Nr.38” 
Com caixa, estojo e alguns documentos 
(sinais de uso)

BLANCPAIN
Le Brassus 
18kt gold case 
Automatic movement with calendar and moon phases, brown leather 
bracelet with gold buckle 
Marked, signed and numbered “Nr. 38” 
With box, case and some papers 
(wear signs)

€ 6.000 - 10.000

418    

PATEK PHILIPPE 2526 CALATRAVA

Relógio de pulso automático com caixa em ouro 18kt  ) 
Mostrador branco com marcação das horas a ouro e segundos às 6h. 
Pulseira em lagarto preto 
(sinais de uso)
Nota: Primeiro automático da Patek Philippe, raro e muito procurado 

Patek Philippe 2526 Calatrava
Automatic wristwatch 
18kt gold case 
White dial with gold hours and seconds window at 6h 
Black bracelet 
(wear signs)

Note: First automatic Patek Philippe wristwatch, rare and highly sought after

€ 18.500 - 25.000
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419    

PATEK PHILIPPE 

Relógio de pulso com caixa oval em ouro 
18kt  ) 
Mostrador beige com numeração romana a 
preto, pulseira em pele preta 
Movimento mecânico de corda manual 
(sinais de uso)

Patek Philippe 
18kt gold oval case 
Beige dial with black roman numbers, black 
leather bracelet 
Mechanical mechanism 
(wear signs)

€ 5.500 - 7.500

420    

PATEK PHILIPPE ELLIPSE

Caixa em ouro branco 18kt parcialmente escovado 
Movimento mecânico de corda manual 

Ref. 3548 Cal. 23.300 
Pulseira original em crocodilo com fivela em ouro 

(pequenos sinais de uso)

Patek Philippe Ellipse
18kt white gold case, partly brushed 

Mechanical mechanism 
Ref. 3548, Cal. 23,300 

Original crocodile bracelet with gold clasp 
(small wear signs)

€ 4.000 - 6.000

421    

PATEK PHILIPPE ELLIPSE

Relógio de pulso com caixa em ouro 18kt  ), 
caixa oval, mostrador azul-cobalto 
Movimento mecânico de corda manual 
Pulseira em pele castanha 
Com estojo 
(sinais de uso)

Patek Philippe Ellipse
18kt gold oval case, cobalt-blue dial 
Mechanical mechanism 
Brown leather bracelet 
Case 
(wear signs)

€ 6.500 - 9.500

422    

PATEK PHILIPPE 

Mostrador de relógio em esmalte branco com 
numeração romana a preto e numeração 
árabe a vermelho, janela dos segundos ás 6h. 
Verso assinado PPCie

Patek Philippe 
Watch dial 
White enamel with black roman numbers and 
red arabian numbers 
Seconds window at 6h. 
Back signed PPCie

€ 200 - 300
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423    

GIRARD-PERREGAUX WW.TC

Cronógrafo automático com calendário  
Caixa em ouro 18kt  ), mostrador preto e branco 
Movimento automático 
Marcado e numerado nr. 815, ref. 4980 
Pulseira em pele 
Com estojo, caixa e documentos 
(pequenos sinais de uso)

Girard-Perregaux WW.tc
Automatic chronograph with calendar 
18kt gold case, black and white dial 
Automatic 
Marked and numbered, nr.815, ref. 4980 
Leather bracelet 
Case, box and papers 
(small wear signs)

€ 13.000 - 20.000

424    

PATEK PHILIPPE AQUANAUT

Relógio de pulso com caixa em aço cravejada com diamantes talhe 
brilhante  
Movimento quartzo 
Pulseira em cauchu branco 
Com bolsa e documentos

Patek Philippe Aquanaut
Steel case set with brilliant cut diamonds 
Quartz movement 
White rubber bracelet 
With pouch and papers

€ 6.000 - 9.000



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 VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, 
podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quad-
ros, 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 numera-
das, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro 
confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação 
para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de martelo, 
incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

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

Artigo 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, excepto nos casos em que o leilão decorra 
única e exclusivamente em plataforma online. 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 mínimo, 
a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer 
motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, a VERITAS reserva-se o 
direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução de 
licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos 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 
execução 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.

f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos 
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados 
e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem uma 
oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à VERITAS.

Artigo 4º - Aumento dos Lances
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS 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%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os 
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo 
aceites lances de valores inferiores.

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

Artigo 6º - Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, 
o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação acrescido 
de uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de Vendas de 
Bens em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar 
o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser 
exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja 
coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

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

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 receber 
a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada acção 
judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º 
(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 obtenção 
do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de algum bem, 
seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros 
direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento de 
juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e 
seguro do bem a que possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os tenha 
pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, 
embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando ao critério 
da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios ou noutros.

Artigo 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 colo-
cação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do 
qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente 
acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

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

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

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

Artigo 24º - Foro Competente
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.
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Quando a compra e venda em privado se mostrem de particular interesse, a nossa equipa de 
Private Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos consultores, e beneficiar de uma extensa rede de 
contactos de coleccionadores e investidores, interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular importance, our Private Sales team 
can facilitate a transaction in a personal, flexible and confidential way. 

You can schedule a meeting with one of our consultants and benefit from our wide
network of collectors and investors, interested in a diverse range of acquisitions.

PRIVATE SALES

Contacte-nos / Contact us: +351 21 794 80 00 | +351 93 333 00 37

NOME | NAME

MORADA | ADDRESS

CÓDIGO POSTAL | ZIP CODE                          -               LOCALIDADE | CITY                                                   PAÍS | COUNTRY

N.º BI OU CC | ID  OR PASSPORT NR                   NIF | VAT NR

TELEFONE | TELEPHONE NR                                                                                   TELEFONE 2 | TELEPHONE NR 2

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

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS / CATALOGUES SUBSCRIPTION

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



INFORMAÇÕES GERAIS / GENERAL INFORMATION

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

E INFO@VERITASLEILOES.COM
AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda-feira a Sexta-feira das 10h00 às 19h00.

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 
compra, 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 con-
forto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar uma mar-
cação 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 
submit an absentee bid, please fax us the proper form to +351 21 
7948009 and you will be assigned a bidding number and a staff 
member will execute your bids.  

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.



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 

Nº LOTE | LOT # DESCRIÇÃO DO LOTE | LOT DESCRIPTION

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO       
(EM EUROS E EXCLUÍNDO 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

USO INTERNO | INTERNAL USE
RECEBIDO POR

DATA

HORA

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

BANCO | BANK

BALCÃO | BRANCH 

CONTA Nº | ACCOUNT # 

GESTOR DE CONTA | ACCOUNT MANAGER  :

AUTORIZO A LICITAÇÃO EM MEU NOME DOS LOTES ABAIXO DISCRIMINADOS, PELOS VALORES MÁXIMOS DEFINIDOS (EXCLUI COMISSÃO). ESTA LICITAÇÃO SERÁ E

PARA LICITAÇÕES/COMPRAS BEM SUCEDIDAS, ACRESCE UMA COMISSÃO DE 15% + IVA, NUM TOTAL DE 18,45% SOBRE O VALOR DE MARTELO.

XECUTADA 
PELA VERITAS EM MEU NOME, PELO MELHOR PREÇO POSSÍVEL NA PRAÇA. DECLARO AINDA CONHECER AS CONDIÇÕES NEGOCIAIS ANUNCIADAS NO CATÁLOGO.

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

TO SUCCESSFUL BIDS WILL BE ADDED A 15% BUYER´S PREMIUM + VAT, ON A TOTAL OF 18,45% ON THE HAMMER PRICE.
AT THE BEST POSSIBLE PRICE IN THE SALE. I HEREBY DECLARE THAT I HAVE READ THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR AUCTION PRINTED IN THE CATALOGUE.



www.veritasleiloes.com


