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1 

TOM WESSELMANN (1931-2004)

“Smoking cigarette in ashtray”
Liquitex sobre papel 

Assinado e datado 99
16,5x15,5 cm

Nota: 
Com numeração de inventário do estúdio de Tom Wesselmann D9988 no verso.

Liquitex on paper 
Signed and dated 99

Note: 
With inventory number on the back from Tom Wesselmann’s studio - D9988.

€ 5.000 - 8.000

14 15



2

LEÓN FERRARI (1920-2013)

Sem título
Escultura em aço inoxidável 

Assinada e datada 1977 
Peça única

40x20x20 cm

Untitled
Stainless steel sculpture 

Signed and dated 1977 
Unique work

€ 18.000 - 25.000

16 17



3 

HELENA ALMEIDA (N. 1934)

Sem título
Fio de crina e tinta-da-china sobre papel 
Assinado e datado 71
32,5x25 cm

Untitled
Horsehair yarn and ink on paper 
Signed and dated 71

€ 3.000 - 5.000

4 

RICHARD LONG (N. 1945)

Sem título
Lama do rio Avon sobre papel
59x38,2 cm

Nota: 
Com etiqueta da Galeria Anthony d’Offay, Londres.

Untitled
Avon river mud on paper

Note: 
With label from Anthony d’Offay Gallery, London.

€ 5.000 - 8.000

18 19



5 

NAZARETH PACHECO (N. 1961)

Sem título
Pérolas e lâminas de lancetar em caixa de acrílico
30x40 cm

Untitled
Pearls and lancing blade in acrylic box

€ 5.000 - 8.000

20 21



6 

JOSÉ PEDRO CROFT (N.1957)

Sem título, 1998
Madeira, espelhos e vidros

70x150x115 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“desenho.escultura”, Pavilhão Branco do Museu da Cidade, Lisboa, 1999, Cat. pp. 76-77.

“José Pedro Croft”, Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), Santiago de 
Compostela, 2003, Cat. pp. 126-127.

Sem título, 1998
Wood, mirrors and glass

€ 22.000 - 35.000

© Archivo Fotográfico CGAC, Santiago de Compostela, Mark Ritchie 

22 23
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7 

GERHARD RICHTER (N. 1932)

“Flow” (P16)
Impressão cromogénia montada em Diasec sobre alumínio 

Numerada 268/500 no verso 
Ed. 500 + 2 PA 

Editado pela Heni Productions com carimbo no verso datado de 
2016 e número de inventário P16

100x200 cm

Nota:  
Objecto facsimile de “Flow”, 2013 (Catalogue Raisonné 933-3).

Proveniência/ Provenance: 
Serpentine Gallery, Londres; 

Colecção Particular.

Diasec-mounted chromogenic print on aluminium 
Numbered 268/500 on the reverse 

Ed. 500 + 2 AP 
Published by Heni Productions with their label dated of 2016 on the 

reverse and its catalogue number P16

Note: 
A facsimile object of “Flow”, 2013 (Catalogue Raisonné 933-3).

€ 10.000 - 15.000

26 27



8 

VIK MUNIZ (N. 1961)

“Binoculars”
Cibachrome 

Assinado e datado 1997 
Ed. 3/10

61x51 cm

Bibliografia/ Literature: 
Charles Stainback, “Seeing Is Believing”, 1998, 

fotografia da capa.

Cibachrome 
Signed and dated 1997 

Ed. 3/10

€ 7.000 - 10.000

28 29



9 

PAULO NOZOLINO (N. 1955)

Sem título
Políptico (4 elementos) 

Impressões em gelatina de prata montadas em alumínio 
Assinadas, datadas Macau 1999 e numeradas 1/1 no verso

58,5x88,5 cm (cada/ each)

Nota:  
Esta obra faz parte do conjunto de fotografias “Fim”, fruto de um 
convite da Fundação Oriente ao artista para representar Macau 

antes da transição da sua administração para a China, tendo 
resultado na publicação de um livro com o mesmo nome. 

Untitled
Polyptych (4 pieces) 

Gelatin silver prints mounted on aluminium  
Signed, dated Macau 1999 and numbered 1/1 on the reverse

Note:  
This work is part of the series “Fim”, that results of an invitation 

from Fundação Oriente to the artist to represent Macao prior to 
the transition of its administration to China, resulting in a book of 

the same name.

€ 18.000 - 25.000

30 31



10 

CONJUNTO DE 25 FOTOGRAFIAS
Preto e branco 
Vários autores: 
Christian Sarramon (1942) (2) 
Janie Gras (1935) (1) 
Serge Clin (1) 
Patrick Dolique (2) 
Gilles Turpin (1) 
Georges Sibert (1) 
Serge Sibert (2) 
Claude Batho (1935-1981) (2 assinadas e com carimbo do artista no verso) 
Yves Guillot (1951) (4) 
Patrice Buvat (4) 
Jean-Philippe Jourdrin (2) 
Roland Laboye (1944) (3) 
(uma com manchas de humidade)

Set of 25 photographs

Black and white 
Several authors: 
Christian Sarramon (1942) (2) 
Janie Gras (1935) (1) 
Serge Clin (1) 
Patrick Dolique (2) 
Gilles Turpin (1) 
Georges Sibert (1) 
Serge Sibert (2) 
Claude Batho (1935-1981) (2 signed and with the artist stamp on the reverse) 
Yves Guillot (1951) (4) 
Patrice Buvat (4) 
Jean-Philippe Jourdrin (2) 
Roland Laboye (1944) (3) 
(one with moisture spots)

€ 1.500 - 2.000

11 

CONJUNTO DE 26 FOTOGRAFIAS
Preto e branco, duas a cores 

Vários autores: 
Michel Haag (3) 

François Caillon (2) 
Bernard Plossu (1) 

Nicole Métayer (1 assinada) 
Jean-Louis Le Gall (1) 

Jean-Jacques Heulé (1) 
Michel Delaborde (1) 

Dominique Anginot (1949) (1 assinada) 
“Belle Journée en Perspective” (exposição de fotografias punk, 1977, 

atribb. Jean-Luc Maby) (3) 
Philippe Salaun (1943) (3 assinadas e com carimbo do artista no verso) 

Marc Giloux (1952) (3) 
Denis Roche (1937-2015) (3) 

Jean-Louis Baudequin (3 com carimbo do artista no verso)

Set of 26 photographs

Black and white, two color 
Several authors: 
Michel Haag (3) 

François Caillon (2) 
Bernard Plossu (1) 

Nicole Métayer (1 signed) 
Jean-Louis Le Gall (1) 

Jean-Jacques Heulé (1) 
Michel Delaborde (1) 

Dominique Anginot (1949) (1 signed) 
“Belle Journée en Perspective” (Punk photography exhibition, 1977, 

atribb. Jean-Luc Maby) (3) 
Philippe Salaun (1943) (3 sign and with the artist stamp on the reverse) 

Marc Giloux (1952) (3) 
Denis Roche (1937-2015) (3) 

Jean-Louis Baudequin (3 with the artist stamp on the reverse)

€ 1.500 - 2.000

32 33



12 

EURICO LINO DO VALE (N. 1966)

Sem título, 2000
Impressão em papel de gelatina e brometo de prata 
Ed. 2/3 + 1 PA
60x88 cm

Sem título, 2000
Gelatin silver bromide print 
Ed. 2/3 + 1 AP

€ 1.200 - 1.800

13 

LUIGI GHIRRI (1943-1992)

Sem título, 1970-73
Impressão cromogénea vintage a partir de negativo 
Com inscrição no verso 
(prova com alteração de cor, segundo o certificado do Archivio di Luigi Ghirri)
30x36,5 cm

Nota:  
Com certificado do Archivio di Luigi Ghirri carimbado, datado de 2016 e assinado por Adele 
Ghirri, filha do artista.  
 
Bibliografia/ Literature: 
“Luigi Ghirri”, Università di Parma, Centro Studi e Archivio della Comunicazione, 1979.

Untitled, 1970-73
Vintage chromogenic print from negative  
With inscription on the reverse 
(proof with color alterations, according to the certificate of the Archivio di Luigi Ghirri)

Note: 
Authenticity certificate from the Archivio di Luigi Ghirri, stamped, dated 2016 and signed by 
Adele Ghirri, the artist’s daughter. 

€ 2.500 - 3.500

34 35



14 

ANTÓNIO JÚLIO DUARTE (N. 1965)

“Zoo”
Prova cromogénea 
Assinada, datada 2000 e numerada 1/5 no verso
40x40 cm

Nota:  
Fotografia da mesma série em “Punctum - Fotografias da Colecção da 
Fundação PLMJ”, p. 113.

Chromogenic print 
Signed, dated 2000 and numbered 1/5 on the reverse 

Note:  
Photograph from the same series in “Punctum - Fotografias da Colecção 
da Fundação PLMJ”, p. 113.

€ 400 - 600

15 

CARLA CABANAS (N. 1979)

“4’16’’”, 2010
Da série “Histórias sobre mim” 

Impressão pigmentada sobre papel de 
algodão 

Ed. 1/3 + 1 PA 
46x46 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Histórias sobre mim”, Galeria Magnética do 

Pavilhão 28, Lisboa, 2010.
From the series “Histórias sobre mim” 

Pigment printing on cotton paper 
Ed. 1/3 + 1 AP

€ 400 - 600

16 

CARLA CABANAS (N. 1979)

“1’01””, 2010
Da série “Histórias sobre mim” 

Impressão pigmentada sobre papel de 
algodão 

Ed. 1/3 + 1PA 
46x46 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Histórias sobre mim”, Galeria Magnética do 

Pavilhão 28, Lisboa, 2010.

From the series “Histórias sobre mim” 
Pigment printing on cotton paper 

Ed. 1/3 + 1 AP

€ 400 - 600

36 37



17 

JAVIER NÚÑEZ GASCO (N. 1971)

“Teatro Camões (Lisboa, Portugal): Escenario Vista I, Proscenio y Platea”, 2012
Da série “Miedo Escénico, Las Vistas (Promoción)” 
Impressão lambda sobre papel RC 
Ed. 2/5 + 2 PA
45x60 cm

Nota:  
Obra produzida no contexto da instalação de Javier Núñez Gasco em colaboração com André Teodósio e a Companhia Nacional 
de Bailado de Portugal, durante a peça  “Perda Preciosa”, Teatro Camões, Lisboa. 
Projecto desenvolvido com a bolsa atribuída ao artista pela Fundación Marcelino Botín.

From the series “Miedo Escénico, Las Vistas (Promoción)” 
Lambda print on RC paper 
Ed. 2/5 + 2 AP

Note: 
Work produced in the context of the installation of Javier Núñez Gasco in collaboration with André Teodósio and Companhia 
Nacional de Bailado de Portugal, during the play “Perda Preciosa”, Teatro Camões, Lisbon. 
Project developed with the grant awarded to the artist by the Marcelino Botín Foundation.

€ 400 - 600

18 

LUÍS NOBRE (N. 1971)

“Contra Campo #6”, 2009
Da série “Escalas, Perspectivas e Superfícies” 
Impressão digital Epson 
Ed. 1/3 + 1 PA
40x60 cm

Nota:  
Fotografia da mesma série em “Punctum - Fotografia da Colecção da Fundação PLMJ”, pp. 56-57.

Exposições/ Exhibitions: 
“Escalas, Perspectivas e Superfícies”, Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa, 2009.

From the series “Escalas, Perspectivas e Superfícies” 
Epson digital print 
Ed. 1/3 + 1 AP

Note:  
Photograph from the same series in “Punctum - Fotografia da Colecção da Fundação PLMJ”, pp. 56-57.

€ 400 - 600

38 39



19   

ISABEL BRISON (N. 1980)

“Estudos com escultura pública #7”, 2010
Da série “Feitos Recentes na História das Cidades II” 
Impressão a jacto de tinta 
Ed. 1/3 + 2 PA
25x35 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Feitos Recentes”, Projecto Terraço, curadoria de Filipa Oliveira para Arte Lisboa, Lisboa, 
2010.

From the series “Feitos Recentes na História das Cidades II” 
Inkjet print 
Ed. 1/3 + 2 AP

€ 300 - 500

20 

ISABEL BRISON (N. 1980)

“Estudos com escultura pública #3”, 2010
Da série “Feitos Recentes na História das Cidades II” 
Impressão a jacto de tinta 
Ed. 1/3 + 2 PA
25x35 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Feitos Recentes”, Projecto Terraço, curadoria de Filipa Oliveira para Arte Lisboa, Lisboa, 2010.

From the series “Feitos Recentes na História das Cidades II” 
Inkjet print 
Ed. 1/3 + 2 AP

€ 300 - 500

40 41



21 

LUÍS PALMA (N.1960)

“No Man’s Land”
Impressão RA4 sobre papel mate 
Assinada, datada 2001 e numerada 1/2 no verso
88x69 cm

RA4 print on matte paper 
Signed, dated 2001 and numbered 1/2 on the reverse

€ 1.200 - 1.600

22 

LUÍS PALMA (N.1960)

“No Man’s Land”
Impressão RA4 sobre papel mate 
Assinada, datada 2001 e numerada 1/2 no verso
88x59 cm

RA4 print on matte paper 
Signed, dated 2001 and numbered 1/2 on the reverse

€ 1.200 - 1.600

42 43



23 

FRANCISCO TROPA (N. 1968)

Sem título
Políptico (5 elementos) 
Impressões em gelatina de prata 
Assinadas, datadas 2005 e numeradas 1/1 no verso
20x15 cm (cada/each)

Untitled
Polyptych (5 pieces) 
Gelatin silver print 
Signed, dated 2005 and numbered 1/1 on the reverse

€ 4.000 - 6.000

44 45



24 

JULIÃO SARMENTO (N. 1948)

“Pina (3)” (#925)
Acetato polivinílico, pigmentos, acrílico e 

grafite sobre tela de algodão 
Assinado e datado Cabriz 1991 no verso

190x120 cm

Polyvinyl acetate, pigments, acrylic and 
graphite on cotton canvas 

Signed and dated Cabriz 1991 on the reverse

€ 30.000 - 40.000

46 47



25 

DANIELA KRTSCH (N. 1972)

“I Never Promise You a Rose Garden #6”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 06 no verso
100x160 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 06 on the reverse

€ 1.500 - 2.000

26 

PAULO BRIGHENTI (N. 1969)

“The skin”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2005 no verso
150x180 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2005 on the reverse

€ 4.000 - 6.000

48 49



27 

JOÃO QUEIROZ (N. 1957)

“Silvae”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 2004 no verso
120x250 cm

Nota:  
Com certificado de autenticidade do artista.

Exposições/ Exhibitions: 
“João Queiroz Silvae”, Culturgest, Lisboa, 

2010/2011, Cat. p. 169.

Oil on canvas 
Signed and dated 2004 on the reverse 

Note: 
Authenticity certificate from the artist.

€ 18.000 - 25.000

50 51



28 

PEDRO PAIVA (N.1977)

Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2004 no verso
100x80 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 2004 on the reverse

€ 600 - 800

29 

TERESA ALMEIDA E SILVA (N.1956)

Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 2004 no verso
50x70 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 2004 on the reverse

€ 400 - 600

52 53



30 

CATARINA SARAIVA (N. 1973)

“Solitude #2”, 2005
Moldura de gesso, linha de algodão e PVC 
79x57x10 cm

Plaster frame, cotton line and PVC

€ 1.000 - 1.800

31 

PAULO QUINTAS (N. 1966)

“Super Novae Boulevard II”
Óleo e papel vegetal sobre tela 
Assinado e datado 2001 no verso
60x73 cm

Oil and tracing paper on canvas  
Signed and dated 2001 on the reverse

€ 800 - 1.200

54 55



32 

JOÃO JACINTO (N. 1966)

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 99 no verso 
61x46 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 99 on the reverse

€ 1.500 - 2.000 33 

JOÃO JACINTO (N. 1966)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 2002 no verso
162x115 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed and dated 2002 on the reverse

€ 3.500 - 5.000

56 57



34 

BALTAZAR TORRES (N. 1961)

“Narciso”, 2006
Escultura em madeira, fórmica, resina, estanho 
e tinta de esmalte
130x30x30 cm

Wood, formica, resin, tin and enamel paint 
sculpture

€ 1.500 - 3.000

35 

PEDRO VALDEZ CARDOSO (N. 1974)

“Secrets to hide”, 2007
Tecido toile de jouy, pratos de plástico, 
talheres de plástico, maços de tabaco, frutas 
decorativas, latas de cerveja, folhas de 
alumínio, garrafas de água, dracalon e linha
130x130x10 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Jogos de Caça”, Módulo – Centro Difusor de 
Arte, Porto, 2007.

Toile de jouy fabric, plastic dishes, plastic 
cutlery, tobacco packets, decorative fruits, 
beer cans, aluminum foil, water bottles, 
dracalon and sewn thread

€ 2.000 - 3.000

58 59



37 

SUSANA GAUDÊNCIO (N.1977)

“Blueprint 2”, 2011
Da série “Blueprints” 
Impressão a jacto de tinta sobre papel Fine Art 
Ed. 1/3
61x84 cm

From the series “Blueprints” 
Inkjet print on Fine Art paper 
Ed. 1/3

€ 600 - 800

36 

ANTONIO ALONSO MARTINEZ (N. 1963)

“Victims”, 2009
Técnica mista sobre papel
43x103 cm

Nota:  
Com certificado de autenticidade do artista.

Mixed media on cardboard

Note:  
Authenticity certificate from the artist.

€ 1.200 - 2.000

60 61



38 

JOSÉ BATISTA MARQUES (N. 1975)

Sem título
Óleo sobre papel  
Assinado e datado 2009 com marca de água
70x50 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“A Imagem seguinte”, Espaço Arte 
Tranquilidade, Lisboa, 2009.

Untitled
Oil on paper 
Signed and dated 2009 with watermark

€ 500 - 800

39 

JOSÉ BATISTA MARQUES (N. 1975)

Sem título
Óleo sobre papel 
Assinado e datado 2009 com marca de água
70x50 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“A Imagem seguinte”, Espaço Arte 
Tranquilidade, Lisboa, 2009.

Untitled
Oil on paper 
Signed and dated 2009 with watermark

€ 500 - 800

40 

JOÃO MARIA GUSMÃO (N. 1979)

Sem título
Grafite sobre papel
31x21 cm

Untitled
Graphite on paper 

€ 400 - 600

62 63



41 

ANA LUÍSA RIBEIRO (N. 1962)

Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2002 no verso
40x60 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 2002 on the reverse

€ 800 - 1.200

42 

PEDRO PORTUGAL (N. 1963)

“Modus Operandi”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 90 no verso 
180x200 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 90 on the reverse

€ 3.000 - 4.000

64 65



43 

ANA LUÍSA RIBEIRO (N. 1962)

Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado  no verso
150x120 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated  on the reverse

€ 1.500 - 2.000

44 

MANUEL CAEIRO (N. 1975)

“Catwalk #4”
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2012 Lisboa-Portugal no verso
180x140 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2012 Lisboa-Portugal on the reverse

€ 5.000 - 8.000

66 67



45 

MANUEL CAEIRO (N. 1975)

“Tromp L’Oeil”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2010 Lisboa - Portugal no verso
120x120 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2010 Lisboa - Portugal on the reverse

€ 2.000 - 3.000

46 

JOSÉ PEDRO CROFT (N.1957)

Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 04
71x100 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 04

€ 4.500 - 6.000

68 69



47 

PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)

Sem título
Técnica mista sobre papel 

Assinada e datada 2002 
120x160 cm

Untitled
Mixed media on paper 

Signed and dated 2002

€ 10.000 - 15.000

70 71



48 

JOÃO PENALVA (N. 1949)

Sem título
Acrílico e limalha de ferro sobre papel colado 
sobre tela 
Assinado e datado 1990 no verso
76x54 cm

Untitled
Acrylic and iron fillings on paper laid on canvas 
Signed and dated 1990 on the reverse

€ 2.500 - 3.500

49 

EDUARDO BATARDA (N. 1943)

“No Mar”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1987
94x68 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 1987

€ 6.000 - 10.000

72 73



74 75



50 

EDUARDO BATARDA (N. 1943)

“Arcanjo”
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 1984
200x160 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Eduardo Batarda”, Galeria 111, Lisboa, 1985, 

Cat. nº34; 
“Outra vez não”, Fundação de Serralves, Porto, 

2011/2012, Cat. p. 236 10.3.

Acrylic on canvas 
Signed and dated 1984

€ 25.000 - 35.000

76 77



51 

ANA VIDIGAL (N. 1960)

“Flâneur”
Colagem sobre tela 
Assinada e datada 2003 no verso
114x146 cm

Collage on canvas 
Signed and dated 2003 on the reverse

€ 5.500 - 8.000

52 

PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)

“Antropological me”
Serigrafia e acrílico sobre tela 
Assinada e datada Fev. 2005

193x85 cm

Silkscreen and acrylic on canvas 
Signed and dated Fev. 2005

€ 7.000 - 10.000

78 79



53 

PEDRO CALAPEZ (N. 1953)

Sem título
Acrílico e tinta de areia sobre platex 

Assinado e datado 1985 no verso
170x137 cm

Untitled
Acrylic and sand ink on hardboard 

Signed and dated 1985 on the reverse

€ 10.000 - 15.000
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54 

PEDRO PORTUGAL (N. 1963)

“F.P.”
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 89 no verso
250x200 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 89 on the reverse

€ 7.000 - 10.000

82 83



55 

JOANA VASCONCELOS (N. 1971)

“Doroteia”
Escultura em faiança Rafael Bordalo Pinheiro 
pintada com vidrado cerâmico e croché em 
algodão feito à mão 
Assinada e datada 2007
30x110x85 cm

Rafael Bordalo Pinheiro glazed faience and 
handmade cotton crochet 
Signed and dated 2007

€ 30.000 - 45.000

84 85



56 

JOÃO PEDRO VALE (N. 1976)

“Ala’ ad-Din (Pé de Galinha)”, 2007
Papel higiénico e guardanapos de papel costurados
252x150 cm

Sewed paper toilet and napkins

€ 5.000 - 8.000

57 

PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)

Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 99 no verso
170x130 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 99 on the reverse

€ 7.000 - 10.000

86 87



58 

GONÇALO MABUNDA (N. 1975)

Sem título
Escultura em metal reciclado
132x118 cm

Untitled
Recycled metal sculpture 

€ 5.000 - 8.000

88 89



59 

ANTÓNIO OLE (N. 1951)

“Fumador Noturno” 
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 1984
41x39,5 cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 1984

€ 800 - 1.200

60 

SABHAN ADAM (N. 1972)

Sem título
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 2008 frente e verso
100x105 cm

Nota:  
Com certificado de autenticidade da Galeria Arthobler.

Untitled
Mixed media on canvas 
Signed and dated 2008 front and back

Note: 
Authenticity certificate from Arthobler Gallery.

€ 2.500 - 3.500

90 91



61 

ERRÓ (ISLÂNDIA, N. 1932)

Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1999 no verso
33x46 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 1999 on the reverse

€ 4.000 - 6.000

62 

ERRÓ (ISLÂNDIA, N. 1932)

“F./Tera.”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1999 no verso
38x55 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 1999 on the reverse

€ 4.000 - 6.000

92 93



63 

BENGT LINDSTRÖM (1925-2008)

“La Bénédiction”
Óleo sobre tela 

Assinado
92x73 cm

Oil on canvas 
Signed

€ 8.000 - 12.000

94 95



64 

PAULA REGO (N. 1935)

“The tortoise girl racing against the snail”
Acrílico sobre papel 

Assinado e datado 84 no verso
76x56,5 cm

Acrylic on paper 
Signed and dated 84 on the reverse

€ 50.000 - 70.000

96 97



A cross could be a shape for expressing something spacious; 

such as the coordinators of space. That could be called its first 

significance or its first relevance. A cross could equally stand 

for crossing something out. It could also be a sign of obstruc-

tion. An overturned cross, an X so to speak, could be the sym-

bol of mystery, something for the other side. Then I could paint 

a cross in such a way that a connection is made between two 

bars, and in doing so convert it into a symbol of the unlimited. 

So, many different crosses and X symbols occur in my works.

 

 

“
“

A N T O N I  T À P I E S

98 99



65 

ANTONI TÀPIES (1923-2012)

“X de Fusta”, 1999
Técnica mista e assemblagem sobre madeira 

Assinada no verso
150x150 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Tàpies”, Sala de cultura García Castañón, Caja Navarra, Pamplona, 2002, cat. capa.

Bibliografia/ Literature: 
Anna Agustí, “Tàpies Obra Completa Volum 8è. 1998-2004”, Fundació Antoni Tàpies, p. 100, 7209.

Proveniência/ Provenance: 
Galeria Toni Tàpies; 
Colecção Particular.

Mixed media and assemblage on wood 
Signed on the reverse

€ 150.000 - 250.000

100 101



66 

FERNANDO LANHAS (1923-2012)

“Sol”
Óleo sobre tela 

Assinado
70x50 cm

Oil on canvas 
Signed

€ 30.000 - 50.000

102 103



67 

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)

“Grande Fragmento nº3 Azul Amarelo Laranja 
e Branco”

Acrílico sobre tela de linho 
Assinado no verso

115x150 cm

Acrylic on linen canvas 
Signed on the reverse

€ 20.000 - 30.000

104 105



68 

JOÃO VIEIRA (1934-2009)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 87
130x97 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed and dated 87

€ 7.500 - 10.000

69 

SÁ NOGUEIRA (1921-2002)

Sem título
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 72
58x83 cm

Untitled
Mixed media on canvas 
Signed and dated 72

€ 4.000 - 6.000

106 107



70 

JOÃO VIEIRA (1934-2009)

Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 84
40x30 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 84

€ 1.000 - 1.500

71 

MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)

“La Mer”
Óleo sobre platex 
Assinado e datado Paris 1954 frente e verso
31,5x24 cm

Oil on platex  
Signed and dated Paris 1954 front and back

€ 7.000 - 10.000

108 109



73 

ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)

Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1998 Lisboa no verso
41x33 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 1998 Lisboa on the reverse

€ 4.000 - 6.000

72 

CARLOS CALVET (1928-2014)

“Pórtico Órfico”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2002 frente e verso
110x70 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2002 front and back

€ 4.000 - 6.000

110 111



74 

MÁRIO CESARINY (1923-2006)

Sem título
Óleo sobre madeira 
Assinado
28,5x22,5 cm

Untitled
Oil on wood 
Signed

€ 3.000 - 5.000

75 

MÁRIO CESARINY (1923-2006)

Sem título
Óleo sobre madeira 
Assinado
31,5x71 cm

Untitled
Oil on wood 
Signed

€ 4.000 - 6.000

112 113



76 

COSTA PINHEIRO (1932-2015)

“Flores deles para elas”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado VII 2000 frente e verso
200x240 cm

Oil on canvas 
Signed and dated VII 2000 front and back

€ 25.000 - 35.000

114 115



77 

ALBERTO MAGNELLI (1888-1971)

Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 40
24x31 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 40

€ 5.000 - 8.000

116 117



78 

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“La Ville”
Aguarela e guache sobre papel 

Assinada e datada 56
48x62 cm

Bibliografia/ Literature: 
“Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”, p. 271, ill. 1366.

Watercolor and gouache on paper 
Signed and dated 56

€ 90.000 - 130.000

118 119



79 

ARPAD SZENES (1897-1985)

“Voiles du Matin”, 1965
Óleo sobre papel marouflé colado em tela 

Assinado
100x65 cm

Nota:  
Com etiqueta da Galeria Jeanne Bucher, Paris.

Exposições/ Exhibitions: 
Galerie Alice Pauli, Lausanne, 1968, nº31; 

“Arpad Szenes”, Fundação Calouste Gulbenkian, Galeria de Exposições Temporárias, Lisboa, 1972, Cat. p.120 nº150; 
“Centenário de Nascimento Arpad Szenes”, Fundação Calouste Gulbenkian/Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva”, Lisboa, 1997, 

Cat. p.108.

Bibliografia/ Literature 
Chiara Calzetta Jaeger, “Arpad Szenes, Catalogue Raisonné des Dessins et des Peintures”, Tome II, p. 574, AS65-032.

Proveniência/ Provenance: 
Ex-Colecção Jorge de Brito; 

Colecção Particular.

Oil on marouflé paper laid on canvas 
Signed

Note:  
With Galeria Jeanne Bucher Paris label.

€ 20.000 - 30.000

120 121



80 

ARPAD SZENES (1897-1985)

Sem título
Têmpera sobre papel 
Assinada e datada 75
28,5x20,5 cm

Untitled
Tempera on paper 
Signed and dated 75

€ 5.000 - 8.000

81 

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“Babel” ou “A Fernando Pessoa”, 1974
Tinta-da-China sobre papel 
Assinada e datada 1979
25,5x18 cm

Nota 
Obra concebida para “Suite pour Fernando Pessoa”, revista “Argile” (nº4), 
Maeght Editeur, ill. p. 45, 1974. 
Com certificado do Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva. 
 
Bibliografia/ Literature: 
“Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”, p. 558, ill. 2776.

Ink on paper 
Signed and dated 1979

Note: 
Work conceived for “Suite pour Fernando Pessoa”, “Argile” (nº4) 
magazine, Maeght Editeur, ill. p. 45, 1974. 
Authenticity certificate from the Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva.

€ 20.000 - 30.000

122 123



124 125



82 

JÚLIO POMAR (N. 1926)

“A Lota”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 58
119x179 cm

Exposições/ Exhibitions: 
1º Salão de Arte Moderna, Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), 

Lisboa 1958, Cat. nº 50; 
“Júlio Pomar” (Itin./Tour), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1978, 

Cat. nº 17; 
Idem, Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, 1978; 

Idem, Maison de la Culture de Wolluwe Saint-Pierre, Bruxelas, 1978; 
“Pomar - Autobiografia”, Museu de Arte Moderna, Sintra, 2004, Cat.. 

 
Bibliografia/ Literature: 

“Júlio Pomar - Catálogo “Raisonné” I - Pinturas, Ferros e “Assemblages” 
1942-1965”, pp. 114-115, ill. 151. 

Ernesto Sousa, “Júlio Pomar”, nº8; 
Jean Guichard-Meili, Wolfgang Sauré, “Júlio Pomar”, p. 63; 

José Augusto França, “Colóquio”, nº1; 
José Augusto França, “Da Pintura Portuguesa”, p. 206. 

Mário Dionísio, “Diário de Lisboa”, 25 de Junho 1978, p.4; 
Mário Dionísio, “Pomar”, p. 97; 

Michel Waldberg, “Pomar”, p. 97.

Oil on canvas 
Signed and dated 58

€ 140.000 - 220.000

126 127



83 

MÁRIO ELOY (1900-1951)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado 
(craquelé e pequenas falhas)

46x37,5 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed 
(craquelé and small losses)

€ 25.000 - 40.000

128 129



84 

CARLOS BOTELHO (1899-1982)

Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 46 
(craquelé)
45x57 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 46 
(craquelé)

€ 25.000 - 35.000

130 131



85 

JOÃO HOGAN (1914-1988)

Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1982
140x180 cm

Bibliografia/ Literature: 
“João Hogan”, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Lisboa, 1992, Cat. p. 105.

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 1982

€ 20.000 - 30.000

86 

JOÃO HOGAN (1914-1988)

“Pintura Interior”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1951
70x98 cm

Bibliografia/ Literature: 
“João Hogan”, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Lisboa, 1992, Cat. p. 37.

Oil on canvas 
Signed and dated 1951

€ 10.000 - 15.000

132 133



87 

JÚLIO POMAR (N. 1926)

“CORR cabaça (à entrada de um porto)”
Marcador e pastel sobre papel vegetal colado em tela 

Assinado e datado 1998 2002
86x70 cm

Bibliografia/ Literature:  
António Lobo Antunes/Júlio Pomar, “Apontar com o Dedo o Centro da Terra”, 

pp. 106-107, ill.38.

Marker and pastel on tracing paper laid on canvas 
Signed and dated 1998 2002

€ 35.000 - 50.000

88 

MÁRIO ELOY (1900-1951)

Sem título
Óleo sobre cartão 
Assinado
25x31,5 cm

Untitled
Oil on cardboard 
Signed

€ 4.000 - 6.000

134 135



90 

LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)

“Geomancy Patterns”
Guache sobre papel 

Assinado e datado 19.2.84 
26x19 cm

Gouache on paper 
Signed and dated 19.2.84

€ 200 - 300

89

LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)

“Geomancy Patterns”
Guache sobre papel 

Assinado e datado Lx - 19.2.84
19x26 cm

Gouache on paper 
Signed and dated Lx - 19.2.84

€ 200 - 300

91 

LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)

“Geomancy Patterns”
Guache sobre papel 
Assinado e datado 19.2.84
26x19 cm

Gouache on paper 
Signed and dated 19.2.84

€ 200 - 300

92

LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)

“Geomancy Patterns” 
Guache sobre papel 
Assinado e datado Lx 19.2.84
26x19 cm

Gouache on paper 
Signed and dated Lx 19.2.84

€ 200 - 300

136 137



93 

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)

Sem título (1300)
Lápis de cor sobre papel 
Assinado e datado 9 Dez 75
20,5x15 cm

Untitled (1300)
Colored pencil on paper 
Signed and dated 9 Dez 75

€ 600 - 900

94 

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)

Sem título (1299)
Lápis de cor sobre papel 
Assinado e datado 9 Dez 75
20,5x15 cm

Untitled (1299)
Colored pencil on paper 
Signed and dated 9 Dez 75

€ 600 - 900

95 

JUSTINO ALVES (N.1940)

Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 78
40x28,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 78

€ 800 - 1.200

138 139



97 

LUÍS DOURDIL (1914-1989)

Sem título
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 67
50,5x42,5 cm

Untitled
Charcoal on paper 
Signed and dated 67

€ 600 - 900

96 

AUGUSTO BARROS (1929-1998)

Sem título
Guache sobre papel 
Assinado
25x18 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed 

€ 600 - 900

140 141



99 

JUSTINO ALVES (N.1940)

Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 78
46x63 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 78

€ 800 - 1.200

98 

AUGUSTO BARROS (1929-1998)

Sem título
Guache sobre papel 
Assinado
28,5x19,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed

€ 500 - 800

142 143



100 

ARMANDA PASSOS (N. 1944)

Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada
39x29 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed

€ 600 - 1.000

101 

TOM (1906-1990)

Sem título
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 61
100x78 cm

Untitled
Charcoal on paper 
Signed and dated 61

€ 3.000 - 4.000

144 145



105 

EUSTAQUIO SEGRELLES (N. 1936)

“Puerto de Catarroja”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1982
50x80 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 1982

€ 2.000 - 3.000

102 

JAIME ISIDORO (1924-2009)

Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 85
10,5x15,5 cm

Untitled 
Watercolor on paper 
Signed and dated 85

€ 300 - 400

103 

JAIME ISIDORO (1924-2009)

Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 85
12x16 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 85

€ 300 - 400

104 

JAIME ISIDORO (1924-2009)

“Porto”
Aguarela sobre papel  
Assinada
11x16 cm

Watercolor on paper 
Signed

€ 300 - 400

146 147



106 

NORONHA DA COSTA (N. 1942)

Sem título
Tinta celulósica sobre tela 

Assinada e datada Estoril Jun. 2013 no verso
81x100 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas 

Signed and dated Estoril Jun. 2013 on the reverse

€ 2.500 - 3.000

107 

NORONHA DA COSTA (N. 1942)

Sem título
Tinta celulósica sobre tela 
Assinada no verso
20x200 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas 
Signed on the reverse

€ 3.500 - 4.500

148 149



108 

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)

Sem título
Escultura em pasta de papel pintada com 
colagens
29xx45,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Jean-Clarence Lambert; 
Colecção Particular/ Private collection.

Untitled
Painted paper paste sculpture with collages

€ 2.500 - 3.500

109 

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)

Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 1992
75x57 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 1992

€ 3.700 - 5.000

150 151



110 

JEAN LUÇART (1892-1966)

“Lune Rouge”
Tapeçaria Aubusson 
Assinada 
Nº do cartão 10083 
Ref. 1076 
(pequenos defeitos)
70x85 cm

Aubusson tapestry 
Signed 
Card nº 10083 
Ref. 1076 
(minor defects)

€ 800 - 1.200 111

MALANGATANA (1936-2011)

Sem título
Óleo sobre platex 

Assinado e datado 1996
196x120 cm

Untitled
Oil on platex 

Signed and dated 1996

€ 7.000 - 10.000

152 153



112 

BELA SILVA (N. 1966)

Sem título, 2002/2005
Escultura em grés vidrado 
Assinada na base
37x51x28 cm

Untitled, 2002/2005
Glazed stonewear sculpture 
Signed on the base

€ 2.000 - 3.000

113 

JESÚS CURIÁ (ESPANHA, N. 1968)

Sem título
Escultura em bronze 
Assinada 
Marcada P/U
Diam.: 30 cm

Untitled
Bronze sculpture 
Signed 
Marked P/U

€ 1.000 - 1.500

154 155



114 

JOÃO CUTILEIRO (N.1937)

“Grande vaso”
Escultura em pedra mármore
32x39x33 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“João Cutileiro”, Galeria 111, Lisboa, 1971, Cat. nº43.

Marble sculpture

€ 2.000 - 3.000

115 

JOÃO CUTILEIRO (N.1937)

Sem título
Escultura em pedra mármore
47x42x55 cm

Untitled
Marble sculpture

€ 4.000 - 8.000

156 157



118 

JÚLIO POMAR (N. 1926)

Sem título
Serigrafia sobre papel 
Assinada e numerada 91/200 
(manchas de humidade)
12x11 cm (mancha/image)

Untitled
Silkscreen on paper 
Signed and numbered 91/200 
(moisture spots)

€ 200 - 300116

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“Anniversaire Poligrafa”, 1979
Litografia sobre papel 
Assinada e numerada 97-100 
(pequenas manchas de humidade)
25x19,5 cm

Bibliografia/ Literature:  
“Vieira da Silva - Obra Gráfica 1933-1991”, 
Colecção Gérard A. Schreiner, p. 71.

Lithograph on paper  
Signed and numbered 97-100 
(small moisture spots)

€ 400 - 600

117 

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“Le Petit Vitral”, 1977
Litografia sobre papel 

Assinada e numerada 98-99
23x18 cm

Exposições/ Exhibitions:  
“Vieira da Silva - Obra Gráfica 1933-1991”, 

Colecção Gérard A. Schreiner, p. 59.

Lithograph on paper  
Signed and numbered 98-99

€ 400 - 600

119 

LOURDES CASTRO (N. 1930)

Sem título
Serigrafia sobre papel Fabriano 
Assinada, datada 79 e numerada 112/200
65x43 cm (mancha/image)

Untitled
Silkscreen on Fabriano paper 
Signed, dated and numbered 112/200

€ 300 - 600

158 159



120 

PAULA REGO (N. 1935)

Sem título
Da série “The Life Room”, 2005 
Litografia colorida sobre papel Somerset 
Assinada e numerada 21/30
48,5x35 cm (mancha/image)

Untitled
From the series “The Life Room”, 2005 
Color lithography on Somerset paper 
Signed and numbered 21/30

€ 1.500 - 2.000

121 

PAULA REGO (N. 1935)

“The Unicorn Artist”
Litografia colorida sobre papel 
Assinada e numerada 27/50 
Com marca de água da Curwen Chilford
73x48 cm (mancha/image)

Colored lithograph on paper 
Signed and numbered 27/50 
With Curwen Chilford watermark

€ 1.200 - 1.800

160 161



122 

JOSÉ PEDRO CROFT (N.1957)

Sem título, 2005
Aguatinta 
Assinada e numerada 3/9 
Ed. 9 + 3 HC
138x190 cm (mancha/image)

Exposições:  
“José Pedro Croft Gravura”, Galeria de Exposições Temporárias do Centro de Arte Moderna José de Azeredo 
Perdigão, Lisboa, 2007, Cat. p. 50.

Untitled
Aquatint 
Signed and numbered 3/9 
Ed. 9 + 3 HC

€ 1.500 - 2.000

123 

JOSÉ PEDRO CROFT (N.1957)

Sem título, 2006
Aguatinta, maneira negra e ponta seca 
Assinada e numerada 9/12 
Ed. 12 + 4 HC
272x198 cm (mancha/image)

Exposições/ Exhibitions: 
“José Pedro Croft Gravura”, Galeria de Exposições Temporárias do Centro de Arte Moderna José de 
Azeredo Perdigão, Lisboa, 2007, Cat. p. 48.

Untitled, 2006
Aquatint, mezzo point and dry point 
Signed and numbered 9/12 
Ed. 12 + 4 HC

€ 2.000 - 3.000

162 163



124 

PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)

Sem título
Serigrafia sobre película fotográfica, folha de ouro, betume judaico e metal 
Assinada, datada 96 e numerada 15/40
89x89 cm

Untitled
Silkscreen on photographic film, gold leaf, bitumen of Judea and metal 
Signed, dated 96 and numbered 15/40

€ 2.000 - 3.000

125 

PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)

Sem título
Serigrafia sobre película fotográfica, folha de prata, betume judaico e metal 
Assinada, datada 96 e numerada 20/40
89x89 cm

Untitled
Silkscreen on photographic film, silver leaf, bitumen of Judea and metal 
Signed, dated 96 and numbered 20/40

€ 2.000 - 3.000

164 165
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO

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

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da 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 + 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 represen-
tado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance + 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



FINE WRITING AND WATCHES
8 June, 2017

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


