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1
ANTONI TÀPIES (1923-2012)

Maquete para o cartaz “Campanha d’Educació pels Drets Humans”, 1981
Grafite e óleo sobre papel 

Assinado

57,5x44 cm

Nota: Figura no arquivo dos cartazes de Antoni Tàpies com o nº de fotografia T-9240. 
Com certificado emitido pela Fundació Antoni Tàpies, Maio 2008.

Study for the poster “Campanha d’Educació pels Drets Humans”, 1981
Graphite and oil on paper 

Signed
Note: Figure on Antoni Tàpies’s poster archive, with the photograph number T-9240. 

With certificate issued by Fundació Antoni Tàpies, May 2008.

€ 25.000 - 30.000

10



2
GÜNTHER FÖRG (1952-2013)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 88

50x35 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 88

€ 3.500 - 5.000

3
PETER HALLEY (N. 1953)
Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 1997

44x59 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 1997

€ 3.000 - 4.000

12 13



4
LUCIANO CASTELLI (N. 1951)
“Self”
Tinta-da-China, guache e aguarela sobre papel 
Assinado

50x70 cm

Ink, gouache and watercolor on paper 
Signed

€ 4.000 - 6.000

14 15



5
CARMEN CALVO (N. 1950)
Sem título
Técnica mista sobre tela

65,5x50,5 cm

Untitled
Mixed media on canvas

€ 2.000 - 3.000

6
MICHAEL BIBERSTEIN (1948 – 2013)
“Shift 3”
Díptico 
Acrílico sobre tela e tecido em algodão preto  
Assinado e datado 1992 no verso

180x200 cm (total)

Diptych 
Acrylic on canvas and black cotton fabric 
Signed and dated 1992 on the back

€ 5.000 - 8.000

16 17



7
PAUL JENKINS (1923 - 2012)

“Phenomena Ever There”
Acrílico sobre tela 

Assinado e datado 2010 no verso

81x130 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 2010 on the back

€ 30.000 - 40.000

18 19



8
STEPHEN CONROY (N. 1964)

“Study: architect”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 02 no verso

152x76 cm

Nota: Com etiquetas do artista e da Marlborough Gallery no verso.

Oil on canvas 
Signed and dated 02 on the back

Note: With artist´s and Marlborough Gallery labels on the back

€ 25.000 - 35.000

20 21





9
WANG YANCHENG (N. 1960)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado frente e verso e datado 2005 12

100x100 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed front and back and dated 2005 12

€ 40.000 - 75.000

24 25



PAINTING THE 
GLACIERS IS A KIND 
OF METAPHOR OF 
PAINT ALWAYS 
TRANSFORMING 
ITSELF AND CREATING 
NEW SHAPES AND 
FORMS. 

MIQUEL BARCELÓ
"

"
ENRIQUE JUNCOSA
Curator Miquel Barceló retrospective at Museo Reina Sofia



10
MIQUEL BARCELÓ (N. 1957)

“Bodegón Gletscher”
Técnica mista sobre tela 

Assinada e datada 25.III.90 no verso 
Com inscrição “St. Moritz” no verso

77x113 cm

Exposições/ Exhibitions:"Miquel Barceló", Carré d'Art
 - Musée d'Art Contemporain, Nîmes, França, 1991.

Proveniência/ Provenance: Galerie Bruno Bischofberger, 
Zurique (com etiqueta no verso/ with label on the back).

Mixed media on canvas 
Signed and dated 25.III.90 on the back 

With inscription “St. Mortiz” on the back

€ 140.000 - 220.000

VÍDEO-COMENTÁRIO DISPONÍVEL EM VERITAS.ART 
Video-commentary available at veritas.art 

28 29



11
  HELENA ALMEIDA (N. 1934)

“Lavada em lágrimas”
Fotografia a preto e branco 

Assinada e datada 2008/2009

175x115 cm
Black and white photograph 

Signed and dated 2008/2009
€ 36.000 - 50.000

30 31



12
HELENA ALMEIDA (N. 1934)
“Negro Exterior” / “Noir Exterieur”
Prova fotográfica a preto e branco 
Datada 81 e com carimbo da artista no verso 
Com inscrição no verso “Photo/Toile, 3.10x1.25 cm”

Nota: Prova fotográfica da obra "Negro Exterior" (1981).

18x13 cm

Black and white photographic proof  
Dated 81, with artist’s stamp on the back 
With inscription “Photo/ Toile, 3.10x1.25 cm”
Note: Photographic proof from the work "Negro Exterior" (1981).

€ 3.000 - 5.000

13
PAULO NOZOLINO (N. 1955)
Sem título
Da série “Limbo” 
Impressão em gelatina de prata 
Assinada e numerada 2/10 no verso 
Suporte/capa da fotografia com carimbo do atelier do artista, datado de 1985 e etiqueta com descrição da obra: 
“This selenium toned silver gelatin print is limited to an edition of 10. Each print was made by the photographer 
and is signed & numbered on the back.”

21x28,5 cm (papel/paper) 
17x26 cm (mancha/image)

Untitled
From “Limbo” series 
Gelatine silver print 
Signed and numbered 2/10 on the back 
Support/ cover with a stamp from the artist’s studio, dated 1985, and a sticker with the description: “This selenium toned silver 
gelatine print is limited to an edition of 10. Each print was made by the photographer and is signed & numbered on the back.”

€ 2.500 - 3.500

32 33



14
MARIO GIACOMELLI (1925-2000)
“Venezia - Ponte di Rialto”
Prova de imprensa em gelatina de prata 
Com carimbo seco “Foto Giacomelli - Venezia” e carimbos 
vários no verso 
(defeitos)

23x17,5 cm
Gelatine silver press print 
With one drie seal stating: “Foto Giacomelli - Venezia”, and several 
stamps on the back 
(defects)

€ 400 - 600

17
EURICO LINO DO VALE (N. 1966)
Sem título
Impressão em papel de gelatina e brometo de prata 
Assinada, datada 1993 e numerada 1/5

98x98 cm

Untitled
Gelatine silver print 
Signed, dated 1993 and numbered 1/5

€ 1.500 - 3.000

15
BRASSAÏ (1899-1984)
“L’Obélisque Place de la Concorde”
Prova de imprensa em gelatina de prata 
Com carimbo do autor e outros carimbos e inscrições no verso 
(defeitos)

23x17,5 cm
Gelatine silver press print 
With artist’s stamp and other stamps and inscriptions on the back 
(defects)

€ 600 - 800

16
ROBERT DOISNEAU (1912-1994)
Sem título
Prova de imprensa em gelatina de prata 
Com carimbo do autor e outros carimbos e inscrições no verso 
(defeitos)

24x18 cm

Untitled
Gelatine silver press print 
With artist’s stamp and other stamps and inscriptions on the back 
(defects)

€ 400 - 600

34 35



18
DANIEL MALHÃO (N. 1971)
“Pó #7”
Lambda print 
Assinada, datada 2004 e numerada 1/3 no verso

125x125 cm

Lambda print 
Signed, dated 2004 and numbered 1/3 on the back

€ 2.000 - 3.000

19
ANDRÉ GOMES (N. 1951)
“Quase”
Políptico 
Polaroid / Kodak Laser Gloss Digital 
Assinada, datada 2000 e numerada 1/3 no verso

205x165 cm (total)

Polyptych 
Polaroid/ Kodak Laser Gloss Digital 
Signed, dated 2000 and numbered 1/3 on the back

€ 4.000 - 5.000

36 37



20
ANDRÉ CEPEDA (N. 1973)
Sem título, Coimbra 2003
Cibachrome Print 
Ed. 1/3

119x119 cm

Untitled, Coimbra 2003
Cibachrome Print   
Ed. 1/3 

€ 2.000 - 3.000

21
JOÃO PENALVA (N. 1949)
“Light”
Pigment print 
Assinada, datada 2001 e numerada 1/6 no verso

107x161 cm

Pigment print 
Signed, dated 2004 and numbered 1/6 on the back

€ 5.000 - 8.000

38 39



22
DUARTE AMARAL NETTO (N. 1976)
“Lisboa, Março 2003 (Janelas)”
Da série “GCP”, 2002/2003 
Ilfochrome 
Ed. 1/3

90x110 cm

From the “GCP” series, 2002/2003 
Ilfochrome 
Ed. 1/3

€ 1.500 - 2.500

23
AUGUSTO ALVES DA SILVA (N. 1963)
Sem título
Da série “3.16” 
C-Print montada em diasec  
Assinada, datada e numerada 2/3 no verso

118x178 cm

Nota: Fotografia da mesma edição em “Colecção António Cachola, Vol. 2012”, 
Museu de Arte Contemporânea de Elvas, pp. 54-57.

Untitled
From the series “3.16” 
C-print on diasec 
Signed, dated and numbered 2/3 on the back

Note: Same edition photograph in “Colecção António Cachola, Vol. 2012”, 
Museu de Arte Contemporânea de Elvas, pp. 54-57.

€ 4.000 - 6.000

40 41



24
LUÍS PALMA (N. 1960)
“No Man’s Land”
Impressão RA4 sobre papel mate 
Assinada, datada 2001 e numerada 1/2 em etiqueta no verso

45x60 cm

RA4 impression on matte paper 
Signed, dated 2001 and numbered 1/2 on label on the back

€ 1.200 - 1.800

25
NUNO CERA (N. 1972)
“Dark Forces #5”
Lambda print montada em Diasec 
Assinada, datada 2004 e numerada 1/3 + 1 AP no verso

70x100 cm

Nota: Obras da mesma série na colecção de fotografia do Novo Banco e representadas em “BESart Colecção 
Banco Espírito Santo, O Presente: Uma Dimensão Infinita”, pp. 92-93. 
 Exposições/ Exhibitions: 
“Dark Forces”, AH - Galeria de Arte Contemporânea António Henriques, Viseu, 2004, Cat.

Lambda print on Diasec 
Signed, dated 2004 and numbered 1/3 + 1 AP on the back
Note: Works of the same series on the Novo Banco Photography collection and represented in “BESart Colecção Banco Espírito 
Santo, O Presente: Uma Dimensão Infinita”, pp. 92-93.

€ 1.600 - 2.500

42 43



26
PEDRO PAIVA (N. 1977)
Sem título
Impressão a jacto de tinta  
Assinada, datada 2002 e numerada 1/3 no verso

50x35 cm

Untitled
Inkjet print 
Signed, dated 2002 and numbered 1/3 on the back

€ 800 - 1.200

27
PEDRO PAIVA (N. 1977)
Sem título
Impressão a jacto de tinta  
Assinada, datada 2002 e numerada 1/3 no verso

50x35 cm

Untitled
Inkjet print 
Signed, dated 2002 and numbered 1/3 on the back

€ 800 - 1.200

28
NUNO CERA (N.1972)
“The Prora Complex #4”
Lambda print montada em PVC 
Assinada, datada 2005 e numerada 1/3 + 1 AP no verso

100x133 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“The Prora Complex and Others Works”, Play - Gallery for Still and Motion Pictures, Berlim, 2005; 
“Fantasmas (Phantasms)”, CCB- Centro Cultural de Belém, Lisboa, 2006, Cat.

Lambda print on PVC 
Signed, dated 2005 and numbered 1/3 + 1 AP on the back

€ 2.500 - 3.000

44 45



29
JOÃO PEDRO VALE (N. 1976)
“Have you had enough?”
C-Print 
Assinada, datada 2002 e numerada 1/3 no verso

39x49,5 cm
C-print 
Signed, dated 2002 and numbered 1/3 on the back

€ 2.500 - 3.500

30
VALESKA SOARES (N. 1957)
“Grasp”
Pigment Print 
Assinada, datada 1994 e numerada 2/2 no verso

40x52,5 cm (mancha)
Pigment print 
Signed, dated 2004 and numbered 2/2 on the back

€ 3.500 - 4.500

46 47



I THINK OF MY PHOTOGRAPHS AS 
VERY SHORT PLAYS, SOMETIMES A 
FRACTION OF A SECOND LONG, IN 
WHICH A BAD ACTOR, SAY, SOIL, 
THREAD, OR CHOCOLATE, PERFORMS 
THE ROLE OF AN OBJECT, A PERSON, 
OR A LANDSCAPE ONLY FOR THE 
LENS OF THE CAMERA. I CAST BAD 
ACTORS IN MY PIECES BECAUSE I 
DON’T WANT PEOPLE TO SIMPLY SEE 
A REPRESENTATION OF SOMETHING. 
I WANT THEM TO FEEL HOW IT 
HAPPENS. THE MOMENT OF THAT 
EMBODIMENT IS WHAT I CONSIDER A 
SPIRITUAL EXPERIENCE.

"

"
VIK MUNIZ AND CHARLES ASHLEY STAINBACK: A DIALOGUE
Published in the catalogue "Seeing is Believing", Verona, 1998

VIK MUNIZ



31
VIK MUNIZ (N. 1961)
“Milão (última Ceia)”, 1998
Tríptico 
Da série “Pictures of Chocolate” 
Cibachrome 
Ed. 1/3

90x223 cm (total)

Bibliografia/ Literature:  
Germano Celant, “Vik Muniz Macro”, p. 102.

Triptych 
From “Pictures of Chocolate” 
Cibachrome 
Ed. 1/3

€ 50.000 - 80.000

50 51



32
MIGUEL PALMA (N. 1964)
“Maqueta da Fundação Champalimaud (esc. 1:25)”, 2010
Cartão, madeira, sistema eletrónico, motores, lentes, acrílico, dispositivos de slide, tripé e boneco miniatura

36x80x67 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Miguel Palma, Linha de Montagem/Assembly Line”, CAM - Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2011, Cat. pp. 202-203.

Cardboard, wood, electronic system, motors, lenses, acrylic, slide devices, Tripod and miniature doll

€ 4.500 - 6.000

52 53



33
YONAMINE (N. 1975)

“Kaps on me” 
Técnica mista sobre tela 

Assinada e datada 2015 no verso

200x160 cm
Mixed media on canvas 

Signed and dated 2015 on the back

€ 10.000 - 15.000

54 55



34
FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
Sem título
Acrílico e colagem sobre tela 
Assinado e datado 2012 no verso

46x61 cm

Untitled
Acrylic and collage on canvas 
Signed and dated 2012 on the back

€ 1.000 - 1.500

35
FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
“Sensitive Silver Surfer”
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 2010 no verso

195x195 cm

Mixed media on canvas 
Signed and dated 2010 on the back

€ 5.000 - 8.000

56 57



36
ANTÓNIO OLAIO (N. 1963)
“5 a.m.”
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 2005

60x50 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2005

€ 1.000 - 2.000

37
ANTÓNIO OLAIO (N. 1963)
“6 p.m.”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2005

60x50 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2005

€ 1.000 - 2.000

58 59



38
BALTAZAR TORRES (N. 1961)
“Lago”
Escultura em ferro 
Assinada e datada 1991

12x10x8 cm

Iron sculpture 
Signed and dated 1991

€ 1.000 - 1.500

39
PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)

“Champana/Castanho #5”
Aguarela sobre papel 

Assinada e datada Champana 15.8.99 frente e verso

77x56,5 cm
Watecolor on paper 

Signed and dated Champana 15.8.99 front and back

€ 4.000 - 6.000

60 61



40
PEDRO SOUSA VIEIRA (N. 1963)
Sem título
Técnica mista sobre papel preparado a gesso primário
Assinada e datada 2009 no verso

67,5x45 cm

Untitled
Mixed media on primer gesso prepared paper
Signed and dated 2009 on the back

€ 2.000 - 3.000

41
JORGE NESBITT (N. 1972)
Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 2010 no verso

149x114 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 2010 on the back

€ 1.800 - 2.200

62 63



42
RUI SANCHES (N. 1954)
Sem título
Grafite e óleo sobre papel 
Assinado e datado 03

100x66 cm

Exposições/ Exhibitions: “Rui Sanches - Dentro do Desenho”, Fundação 
Carmona e Costa, Lisboa, 2014, Cat. p. 68.

Untitled
Graphite and oil on paper 
Signed and dated 03

€ 850 - 1.500

43
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 98-02

27,5x21 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 98-02

€ 2.500 - 3.500

64 65



44
RUI CHAFES (N. 1966)

“Exterminação”, 2003
Escultura em ferro

200x31,5x6 cm

Bibliografia/ Literature: 
“Rui Chafes, Contramundo, Esculturas 2001-2011”, Fundación Luis Seoane, img. 36.

Iron sculpture

€ 8.000 - 12.000

66 67



45
RUI PATACHO (N. 1974)
Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 00

158x120 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 00

€ 2.000 - 3.000

46
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 96

120x160 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“José Pedro Croft, Desenho - Escultura”, Pavilhão Branco, Museu da Cidade, Lisboa, 1999, Cat. pp. 36-37.

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 96

€ 6.000 - 8.000

68 69



47
PEDRO QUINTAS (N. 1972)
Sem título
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 02 no verso

76x56 cm

Untitled
Acrylic on paper 
Signed and dated 02 on the back

€ 800 - 1.200

48
FERNANDO CALHAU (1948-2002)
Sem título
Grafite sobre papel 
Assinada e datada 1990

97x68 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated 1990

€ 3.000 - 5.000

70 71



49
PIRES VIEIRA (N. 1950)
“Aproximação a um inventário dos desejos reprimidos”
Pigmento de alcatrão sobre tela de algodão 
Assinado e datado 94 no verso

60x60 cm

Nota: Esta peça fez parte de uma instalação com 54 elementos apresentada na 
Galeria Graça Fonseca em 1994. 
 Bibliografia/ Literature: 
Leonor Nazaré (coord.), “Pires Vieira - A Obra”, p.230.

Tar pigment on cotton canvas 
Signed and dated 94 on the back
Note: This piece is part of an installation with 54 elements presented at 
Galeria Graça Fonseca in 1994.

€ 1.500 - 2.000

50
PEDRO CALAPEZ (N. 1953)

Sem título
Técnica mista sobre contraplacado

Assinada e datada 1990 no verso

200x80 cm

Untitled
Mixed media on plywood

Signed and dated 1990 on the back

€ 4.000 - 6.000

72 73



51
JOAQUIM BRAVO (1935-1990)

Sem título
Óleo sobre tela

130x110 cm

Untitled
Oil on canvas

€ 5.000 - 8.000

74 75



52
MIGUEL ÂNGELO ROCHA (N. 1964)
Sem título
Escultura em lona, metal e resina acrílica  
Assinada e datada 92/2001

134x110x30 cm

Untitled
Canvas, metal and acrylic resin sculpture 
Signed and dated 92/2001

€ 3.000 - 4.000

53
RODRIGO OLIVEIRA (N. 1978)

“Ca(u)sas”, 2012
Caixas de fósforos pintadas, estrutura em madeira, caixa acrílica e esticador

146x101x33 cm

Matchboxes, wood structure, acrylic box and stretcher

€ 4.500 - 7.000

76 77



54
PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)
“Pois”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado Nov. 2010 no verso

162x114 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated Nov. 2010 on the back

€ 6.000 - 10.000

55
JOSÉ LOUREIRO (N. 1961)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado  no verso

170x170 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated  on the back

€ 6.000 - 10.000

78 79



56
JOSÉ BATISTA MARQUES (N. 1975)
“Tendências”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2002 no verso

160x140 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 2002 on the back

€ 1.200 - 2.200

57
BRUNO PACHECO (N. 1974)
“Anonymous pattern with two handstands”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado London 2005 no verso

160x185 cm

Oil on canvas 
Signed and dated London 2005 on the back

€ 5.000 - 8.000

80 81



58
LEONEL MOURA (N. 1948)
“Yes”
Fotografia e ferro 
Assinado e datado 1990 no verso  
(defeitos)

107x107 cm

Photograph and iron 
Signed and dated 1990 
(defects)

€ 2.500 - 3.000

59
PEDRO BARATEIRO (N. 1979)
“Bairro da Fonte da Moura (Porto)”, 2006
Acrílico sobre C-Print (processo RA4) 
Assinado no verso

124,5x154,5 cm

Acrylic on C-Print (RA4 process) 
Signed on the back

€ 3.000 - 5.000

82 83



60
JOANA VASCONCELOS (N. 1971)
“Virginia”
Escultura em faiança Rafael Bordalo Pinheiro pintada com vidrado 
cerâmico e croché em algodão feito à mão 
Assinada e datada 2011

25x122x41 cm

Rafael Bordalo Pinheiro glazed faience and handmade cotton crochet 
Signed and dated 2011

€ 12.000 - 18.000

84 85



61
PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
Sem título
Alkyd sobre MDF 
Assinada e datada 2000 no verso

30x35 cm

Untitled
Alkyd on MDF 
Signed and dated 2000 on the back

€ 1.700 - 2.200

62
PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
Sem título
Alkyd e óleo sobre madeira 
Assinado e datado 1994 no verso

59x62,5 cm

Untitled
Alkyd and oil on wood 
Signed and dated 1994 on the back

€ 2.200 - 3.000

86 87



63
RICARDO ANGÉLICO (N. 1973)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 2002

100x87,5 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 2002

€ 800 - 1.200

64
JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2003 no verso

100x120 cm

Untitled
Oil on canvas  
Signed and dated 2003 on the back

€ 4.000 - 6.000

88 89



65
ISABEL CARVALHO (N. 1977)
“Fode aqui”
Guache sobre papel colado em tela 
Assinado e datado 2006 
(pequenas falhas no papel)

197x300 cm
Gouache on paper laid on canvas 
Signed and dated 2006 
(small flaws to paper)

€ 1.000 - 1.500

66
PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1981 no verso

49x168 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 1981 on the back

€ 4.000 - 6.000

90 91



67
ANA LUÍSA RIBEIRO (N. 1962)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1998 no verso

100x120 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 1998 on the canvas

€ 1.500 - 2.000

68
PETER KLASEN (N. 1935)
“Camion Bâché Bleu-Gris 917”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1991 no verso

81x65 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated 1991 on the back

€ 5.000 - 8.000

92 93



69
RIGO 23 (N. 1966)
“4% off 96% on”
Impressão offset sobre papel 
Assinada, datada 96 e numerada 43/90

75,5x55 cm

Nota: Obra da mesma edição em “Ponto de Vista, Obras da Colecção da
Fundação PLMJ”, p.42.

Offset print on papeR 
Signed, dated 96 and numbered 43/90
Note: A work from the same edition in “Ponto de Vista, Obras da Colecção da
Fundação PLMJ”, P.42.

€ 2.000 - 3.000

70
ERRÓ (N. 1932)
Sem título
Tinta-da-China e guache sobre papel 
Assinado e datado 1998 no verso

76x56 cm

Untitled
Ink and gouache on paper 
Signed and dated 1998 on the back

€ 2.500 - 5.000

94 95



71
PEDRO GOMES (N. 1972)
“Ter #26”
Tinta-da-China sobre papel 
Assinada e datada 2005 no verso

140x140 cm

Ink on paper 
Signed and dated 2005 on the back

€ 2.000 - 3.000

72
JORGE NESBITT (N. 1972)
“28 Rosa e o Sininho”
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 2005 no verso

25x36,5 cm

Ink on paper 
Signed and dated 2005 on the back

€ 800 - 1.200

96 97



73
RUI SANCHES (N. 1954)
Sem título
Tinta-da-China, carvão, acrílico e esmalte sobre papel 
Assinado e datado 03

100x65,5 cm

Untitled
Ink, charcoal, acrylic and enamel on paper 
Signed and dated 03

€ 850 - 1.500

74
PEDRO GOMES (N. 1972)
Sem título #27
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 07

150x150 cm

Untitled #27
Acrylic on paper 
Signed and dated 07

€ 2.000 - 3.000

98 99



75
JOÃO MARIA GUSMÃO (N. 1979)
Sem título
Grafite e colagem sobre papel 
Assinado e datado 2000 no verso

35x25 cm

Untitled
Graphite and collage on paper 
Signed and dated 2000 on the back

€ 600 - 800

76
CECÍLIA COSTA (N. 1971)
Sem título
Carvão sobre papel

179,5x113 cm

Untitled
Charcoal on paper

€ 3.000 - 4.000

100

101



77
PEDRO SOUSA VIEIRA (N. 1963)
Sem título
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 2004 no verso

16,5x18 cm (desenho) 
8,3x8,8 cm (desenho seleccionado)

Untitled
Charcoal on paper 
Signed and dated 2004 on the back

€ 500 - 800

78
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 98

29,5x41,5 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Sigend and dated 98

€ 2.500 - 3.500

102

103



79
RUI MACEDO (N. 1975)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 12 2003

49x49 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 12 2003

€ 400 - 600

80
MIGUEL PALMA (N. 1964)
“Sanita-Mundo”
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 2007

65x50 cm

Mixed media on paper 
Signed and dated 2007

€ 2.000 - 3.000

104
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81
THIERRY SIMÕES (N. 1968)
Sem título
Grafite sobre papel

159x124 cm

Untitled
Graphite on paper

€ 2.000 - 3.000

82
BRUNO PACHECO (N. 1974)
“Dressed as an arab (study)”
Acrílico sobre papel 
Assinado e datado 06

152x114 cm

Acrylic on paper 
Signed and dated 06

€ 3.000 - 4.500

106
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83
BENGT LINDSTRÖM (N. 1973)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado

76x57 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed

€ 3.000 - 5.000

84
JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)

Sem título
Escultura em ferro pintado

Assinada

Exposições / Exhibitions: 
"José de Guimarães - Negreiros", Galería Binómio, Madrid, 2016.

121x90x20 cm

Untitled
Painted iron sculpture 

Signed  
€ 8.000 - 12.000

108
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85
ARMAN (1928-2005)
Mesa “Togo”
Tinta para serigrafia e frascos sobre mesa em plexiglass e vidro 
Assinada  
Com etiqueta assinada e numerada 9.T.04 no verso

34,5x100x126 cm

Silkscreen ink and bottles under plexiglass table 
Signed 
With label, signed and numbered 9.T.04 on the bottom  

€ 8.000 - 12.000

110
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86      E. M. DE MELO E CASTRO 



86
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
“Signagens”
Conjunto de poemas visuais: 
Fontes do Texto 
Sete Setas 
Sede Fuga 
Vibrações 
Um Furo no Universo 
Come Fome 
Hipnotismo 
Rede Teia Labirinto 
Ponto Sinal 
Polígono Pessoal 
O Soneto, oh! 
Poética dos Meios 
Produção: Instituto Português Ensino à Distância, 
Programa elaborado no âmbito da actividade 
investigava do Grupo SCRIPTO-NETED 
Lisboa, 1985 
Duração total: 51’24’’

A set of visual poems: 
Fontes do Texto 
Sete Setas 
Sede Fuga 
Vibrações 
Um Furo no Universo 
Come Fome 
Hipnotismo 
Rede Teia Labirinto 
Ponto Sinal 
Polígono Pessoal 
O Soneto, oh! 
Poética dos Meios 
Production: Instituto Português Ensino à Distância, 
Program developed as part of the research activity of the 
SCRIPTO-NETED Group 
Lisbon, 1985 
Total duration: 51’24’’

€ 500 - 800

87
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)

Conjunto de poemas visuais:
Ideovídeo 

Produção: Projecto Universidade Aberta 
1987 

Duração: 7’50’’ 
Ponto Sinal 

Duração: 3’98’’ 
Vibrações Digitais dum Protocubo 

Produção: Projecto Universidade Aberta 
1989 

Duração: 5’66’’ 
Infografitos 

Produção: Projecto Universidade Aberta 
Lisboa, 1987/1988 

Duração: 5’34’’

A set of visual poems:
Ideovídeo 

Production: Universidade Aberta project 
1987 

Duration: 7’50’’ 
Ponto Sinal 

Duration: 3’98’’ 
Vibrações Digitais dum Protocubo 

Production: Universidade Aberta project 
1989 

Duration: 5’66’’ 
Infografitos 

Production: Universidade Aberta project 
Lisbon 1987/1988 

Duration: 5’34’’

€ 500 - 800

88
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
“Sonhos de Geometria”
Conjunto de poemas visuais: 
“O Sonho dos Bisontes Geometras de Lascaux” 
“O Sonho de Pitágoras” 
“O Sonho de Euclides” 
“O Sonho Fractal de Mandelbrot” 
“O Sonho de E. M. de Melo e Castro” 
Colaboração Departamento de Arte Faculdade de Bellas Artes de Cuenca e 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 1993 
Duração: 29’37’’

Set of visual poems: 
“O Sonho dos Bisontes Geometras de Lascaux” 
“O Sonho de Pitágoras” 
“O Sonho de Euclides” 
“O Sonho Fractal de Mandelbrot” 
“O Sonho de E. M. de Melo e Castro” 
In collaboration with the art department of Cuenca’s Facultad de Bellas Artes and 
Calouste Gulbenkian Foundation, Lisbon 1993 
Duration: 29’37’’

€ 500 - 800

87

86

88
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89
ABÍLIO-JOSÉ SANTOS (1926-1992)
Sem título
Políptico (quatro folhas) 
Tinta-da-China sobre papel 
Assinadas no verso 
Com as seguintes inscrições no verso: “Pag. 22 reduzir para 1/3 / Pag. 23 reduzir para 1/3”

32,5x20,5 cm (cada folha)

Untitled
Polyptych (four paper sheets) 
Ink on paper 
Signed on the back 
With the inscription “Pag. 22 reduzir para 1/3 / Pag. 23 reduzir para 1/3” on the back 

€ 250 - 400

90
ABÍLIO-JOSÉ SANTOS (1926-1992)
Sem título
Placas de acrílico recortadas sobre platex pintado 
Assinado e datado 69 no verso

99,5x35 cm

Untitled
Acrylic plaques on painted platex 
Signed and dated 69 on the back

€ 1.500 - 2.500

116
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91
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
Sem título
Carimbo sobre papel 
Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 
Signed on the back

€ 250 - 400

92
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
Sem título
Carimbo sobre papel 
Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 
Signed on the back

€ 250 - 400

93
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
Sem título
Carimbo sobre papel 
Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 
Signed on the back

€ 250 - 400

96
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)

Sem titulo
Carimbo sobre papel 

Assinado no verso

16x21,5 cm

Untitled
Stamp on paper 

Signed on the back

€ 250 - 400

94
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
Sem título
Carimbo sobre papel 
Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 
Signed on the back

€ 250 - 400

95
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)
Sem título
Carimbo sobre papel 
Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 
Signed on the back

€ 250 - 400

97
E. M. DE MELO E CASTRO (N. 1932)

Sem título
Carimbo sobre papel 

Assinado no verso

21,5x16 cm

Untitled
Stamp on paper 

Signed on the back

€ 250 - 400

118
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98
ÁLVARO LAPA (1939-2006)

Sem título
Acrílico sobre platex, 1989 

Assinado

70x100 cm

Untitled, 1989
Acrylic on platex

€ 10.000 - 15.000

120
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99
LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)
“Cara com sinal na testa”
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1993

37x26 cm

Watercolor on paper 
Signed and dated 1993

€ 200 - 300

100
LUÍSA CORREIA PEREIRA (1945-2009)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 1973 
Com inscrição ilegível

33x42 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 1973 
Illegible inscription

€ 250 - 300

122
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101
ILDA DAVID (N. 1955)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 99

100x81 cm

Bibliografia/ Literature:  
“Ilda David”, Assírio & Alvim, p. 136.

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 99

€ 1.800 - 2.500

102
ANTÓNIO SENA (N. 1941)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 88

55x46 cm

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 88

€ 3.500 - 5.000

124
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103
NIKIAS SKAPINAKIS (N. 1931)

“A Escarpa”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 89 frente e verso

100x73 cm

Nota: Estudo para a obra “Escarpa de Tarzan” (1989) que integra o acervo da

 Colecção Fundação de Serralves.

Oil on canvas  
Signed and dated 89 front and back

Note:Study for the work “Escarpa de Tarzan” (1989) which integrates the Serralves Foundation collection.

€ 15.000 - 20.000

126
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104
HANS HINTERREITER (1902-1989)
“OP 105”
Têmpera sobre papel 
Assinada frente e verso 
Datada 1959 e com inscrição “Sta. Eulália/Ibiza/Espana” no verso

51x72 cm

Tempera on paper 
Signed front and back 
Dated 1959 and with incription “Sta. Eulália/Ibiza/Espana” on the back

€ 4.000 - 6.000

128

129



105
FERNANDO LANHAS (1923-2012)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado no verso

90x70 cm

Nota: Estudo para a obra “O88-07” (2007) representada no catálogo “Fernando Lanhas”, 
Museu de Serralves, p. 140.

Untitled
Oil on canvas  

Signed on the back
Note: Study for the work “088-07” (2007) depicted on the catalogue “Fernando Lanhas”, 

Museu de Serralves, p. 140.

€ 40.000 - 60.000

130
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106
ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)
Sem título (0603)
Guache sobre papel 
Assinado e datado 14 11 87

24x32 cm

Untitled (0603)
Gouache on paper 
Signed and dated 14 11 87

€ 1.000 - 1.500

107
COSTA PINHEIRO (1932-2015)
“Geometria mágica”
Óleo sobre papel 
Assinado e datado 99/2000 no verso

94x133 cm

Oil on paper 
Signed and dated 99/2000 on the back

€ 3.500 - 5.000

132
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A OBRA DE ALMADA, 
APESAR DE MUITO 
DIVERSIFICADA, É SEMPRE 
ANTINATURALISTA E NESTA 
PINTURA O TRATAMENTO 
DOS TEMAS DIALOGA COM 
O (NEO-)REALISMO, NUMA 
ÉPOCA POLITICAMENTE 
INTENSA E CONTROVERSA. 
A MONUMENTALIZAÇÃO 
ESCULTÓRICA DE UMA MULHER 
DO MAR NÃO DEIXA DE 
SUGERIR UM COMENTÁRIO 
AO PAPEL DOS ARTISTAS NA 
SOCIEDADE. 

"

"
MARIANA PINTO DOS SANTOS
Curadora da exposição “José de Almeida Negreiros: uma maneira de ser moderno”,
Fundação Calouste Gulbenkian

ALMADA NEGREIROS



A pintura Sargaceira (Minho) responde a um momento político e faz parte de um contex-

to artístico específico: é uma das imagens escolhidas para integrar um breve movimento, 

protagonizado por diferentes artistas, que tentou promover exposições independentes do 

Estado Novo. Fizeram-no organizando a Exposição dos Artistas Modernos Independentes, 

nas salas da Casa Quintão, em Lisboa (Rua Ivens, 32), inaugurada a 15 de Junho de 1936. 

A organização vinha assinada pelos «Amigos da Arte Moderna», e o pequeno catálogo 

dedicava a exposição aos já falecidos Amadeo de Souza-Cardoso, Santa Rita Pintor, Mário 

de Sá-Carneiro e Fernando Pessoa. Os outros artistas que expunham eram Sarah Affonso, 

Mário Eloy, W.S. Hatter, Júlio dos Reis Pereira, António Pedro, Hein Semke, Maria Helena 

Vieira da Silva, Arpad Szenes, Geza Szobel e Arlindo Vicente.

A exposição era organizada pelos artistas que se queriam demarcar das Exposições de 

Arte Moderna organizadas pelo Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) do regime 

de Salazar, dirigido por António Ferro. A Exposição dos Artistas Modernos Independentes 

fora planeada para decorrer a par da exposição oficial, e a ela se sobrepor, reivindicando 

para si a modernidade que o salão oficial anunciava. As obras com que Almada participa 

são, além da Sargaceira (Minho), o Duplo Retrato datado de 1934-36 (onde se auto-retratou 

com a sua mulher, a pintora Sarah Affonso, e que pertence à Colecção Moderna do Museu 

Calouste Gulbenkian), e dois desenhos: Rapaz Dormindo, com a indicação no catálogo 

«desenho rejeitado para o Museu de Arte Contemporânea pelo Conselho Superior de Belas 

Artes», e Leitura.

Sargaceira (Minho) representa uma figura feminina com as vestes protectoras com que o 

trabalho era feito e a grande rede da apanha do sargaço, alga usada para adubo, abundante 

na costa norte portuguesa. A recolha destas algas era função também das mulheres, que 

se protegiam do frio, da chuva e do mar com vestes semi-impermeáveis, mas mantinham 

a saia arregaçada e os pés e pernas nus, para andarem pela areia molhada e entrarem na 

água na zona de rebentação das ondas na costa. Almada retrata uma figura marcada pela 

dureza do trabalho, sem concessões a uma feminilidade adoçada. Em baixo à direita, um 

monte de sargaço apanhado ilustra o tema da pintura e contrasta em tons de verde escuro 

com o amarelo da túnica que a mulher veste.

A obra de Almada, apesar de muito diversificada, é sempre antinaturalista e nesta pintura o 

tratamento dos temas dialoga com o (neo-)realismo, numa época politicamente intensa e 

controversa. A monumentalização escultórica de uma mulher do mar não deixa de sugerir 

um comentário ao papel dos artistas na sociedade. Alguma pintura realista estabeleceu um 

código de representação monumentalizada para as figuras do trabalho (como a de Diego 

Rivera, ou de Cândido Portinari, e também a de Júlio Pomar), código a que também não 

é alheio o neoclassicismo picassiano (e Picasso foi figura de referência maior para Almada 

Negreiros). É visível no quadro a representação desproporcionada das mãos e dos pés, que 

podemos encontrar na pintura neo-realista, assim exagerados para melhor evidenciar a sua 

função de ferramenta de trabalho, simultaneamente forte e frágil. A face da sargaceira por 

seu turno apresenta-se clássica: quase frontal, mas com uma sugestão de perfil no nariz 

delineado em ângulo recto. A expressão dos olhos é propositadamente tolhida por se en-

contrarem semicerrados e pela sombra projectada pelo chapéu, e é no lenço azul e na boca 

vermelha que se encontram os sinais da mulher por detrás da força de trabalho. O fundo é 

sucinto e sem horizonte, sugerindo neblina e tempo agreste. Céu e mar misturam-se num 

verde muito particular que encontramos noutros quadros do artista, nomeadamente no 

mencionado Duplo Retrato (1934-36), e que o sargaço amontoado repete, como se fosse 

um pouco de mar resgatado e deixado aos pés da sargaceira.

A Guerra Civil de Espanha começaria no mês seguinte e Almada, que residira em Madrid 

entre 1927 e 1932, viveu com preocupação esses meses em que foi tendo notícias das 

perseguições e fuga de alguns dos amigos que lá deixara, bem como dos fuzilamentos que 

em breve se iniciariam. Pelo momento político que representa, pelo diálogo precoce com 

uma pintura realista que em Portugal só viria a afirmar-se na década de 1940, pelo contexto 

da sua apresentação pública em 1936, esta obra reveste-se de particular importância his-

toriográfica. Além disso, o conhecimento do contexto de recepção desta pintura, ou seja, 

saber que a Sargaceira (Minho) foi exposta a par do Duplo Retrato (de Almada e Sarah Af-

fonso, colecção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian), infere na leitura possível de 

ambas as obras. Permite ver na representação do casal um gesto que procura a afirmação 

de independência de dois artistas — e não apenas um retrato familiar do pintor com a sua 

mulher —, artistas com a capacidade de dar a ver a força do trabalho de uma mulher do mar. 

Em 1936 na sala da casa Quintão estas pinturas eram mostradas lado a lado numa exposição 

que inaugurava uma semana antes da Exposição de Arte Moderna do SPN, na qual Almada 

recusara participar (tal como na primeira, no ano anterior). Note-se ainda que é no âmbito 

desta exposição que Almada faz a sua conferência Elogio da Ingenuidade ou as Desven-

turas da Esperteza Saloia, na qual afirma a ingenuidade como uma busca pela liberdade na 

arte. Por isso, Sargaceira (Minho) não pode deixar de ser vista como uma obra provocadora 

face à representação tipificada e pitoresca das profissões e das mulheres do povo pro-

movida pela versão do modernismo defendida pelo Estado Novo por intermédio do SPN.

MARIANA PINTO DOS SANTOS
Historiadora da Arte 
Investigadora integrada Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL 
Curadora da exposição “José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno”, Fundação Calouste Gulbenkian
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108
ALMADA NEGREIROS (1893-1970)

“Sargaceira (Minho)” (1936)
Óleo sobre tela

250x100 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Exposição dos Artistas Modernos Independentes”, Casa Quintão, Lisboa, 1936; 

“José de Almada Negreiros - Uma Maneira de Ser Moderno”, Museu Calouste Gulbenkian, 
Lisboa, 2017, Cat. pp. 344-345.

Oil on canvas

€ 180.000 - 250.000



109
SÉRGIO DE CAMARGO (1930-1990)
“Germinal 1”, 1952
Escultura em alumínio 
Assinada

28,5x18,5x17 cm

Nota: Esta obra foi fundida a partir da primeira escultura abstracta em argila, produzida pelo artista em 1951, recusada na Primeira 
Bienal de São Paulo do mesmo ano mas premiada no III Salão Nacional de Arte Moderna em 1954. A obra dá nome a uma série 
composta por cinco esculturas. 
Com certificado de autenticidade da Galeria Raquel Arnaud. 

Proveniência: Colecção Anna e Alex Beltrão, Rio de Janeiro/Paris, oferecida pelo artista em 1960; 
Colecção particular, Rio de Janeiro, Brasil.

Aluminium sculpture 
Signed
Note: This piece was casted from the original abstract clay sculpture, produced by the artist in 1951, refused on the first São Paulo Biennale on the 
same year but awarded on the third National Modern Art Salon in 1954. This piece gives the name to a serie composed of five sculptures. 
With authenticity certificate from Raquel Arnaud Gallery 

Provenance: Anna and Alex Beltrão collection, Rio de Janeiro/ Paris, offered by the artist in 1960;  
Private collection, Rio de Janeiro, Brasil.

€ 48.000 - 60.000

140
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110
JÚLIO POMAR (N. 1926)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 65

27x37,5 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 65

€ 1.500 - 2.500

111
JULIUS BISSIER (1893-1965)
Sem título
Têmpera sobre tela 
Assinada e datada 9.6.57

18,5x21 cm

Untitled
Tempera on canvas 
Signed and dated a9.6.57

€ 9.000 - 10.000

142
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112
MARK TOBEY (1890-1976)
Sem título
Têmpera e cola sobre papel 
Assinada frente e verso e datada 67

21x14,5 cm

Untitled
Tempera ang glue on paper 
Signed front and back and dated 67

€ 8.000 - 12.000

113
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
“Le Choix Divin”
Óleo sobre tela 
Assinado frente e verso e datado 64 no verso

27x35 cm

Nota: Com certificado de autenticidade emitido por André Schoeller (3 de Julho de 2008); 
Obra inventariada nos arquivos do comité André Lanskoy. 
 Proveniência/ Provenance: 
Galerie Montfort, Paris; 
Colecção Particular/ Private collection.

Oil on canvas  
Signed front and back and dated on the back
Note: With authenticity certificate issued by André Schoeller (July 3, 2008); 
Work inventoried in the André Lanskoy committee archive.

€ 11.000 - 16.000

144

145



114
 CECIL COLLINS (1908 - 1989)
“Head of a Fool”
Óleo sobre platex 
Assinado e datado 1962 no verso

22,5x13,5 cm

Oil on platex 
Signed and dated 1962 on the back

€ 5.000 - 8.000

115
LUCIEN COUTAUD (1904-1977)
“Le chateau de X. et les environs (du verre de lampe)”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1947 frente e verso 
(defeitos)

114x146 cm

Nota: Com etiquetas no verso da XXVIIª Bienal Internacional de Arte de Veneza, 1954.

Oil on canvas 
Signed and dated 1947 front and back
Note: With labels on the back from the 27th Venice Biennial International Art Fair, 1954

€ 8.000 - 12.000

146

147



116
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

Sem título, c. 1956
Guache sobre papel colado em tela 

Assinado

51x44 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Galeria Nasoni, Porto-Lisboa, 1992, Cat. nº22 (intitulada “Ville du Portugal”). 

 Bibliografia/ Literature: 
“Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”, p. 270, ill. 1360.

Untitled, c. 1956
Gouache on paper laid on canvas 

Signed 

€ 35.000 - 65.000

148

149



117
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“A Mina”
Tapeçaria da Manufactura de Portalegre  

Em fio de lã policromado  
Assinada 

Ed. 6 + 2 PA 
Com matrícula nº 1884

238x168 cm

Nota: Obra semelhante na colecção da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva”.

Portalegre tapestries  
In polychrome woollen yarn  

Signed 
Ed. 6 + 2 PA 

With reference number 1884
Note: Similar work at Arpad Szenes - Vieira da Silva collection

€ 15.000 - 20.000

150

151



118
EDUARDO LUIZ (1932-1988)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 74

130x94 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed and dated 74

€ 20.000 - 30.000

152

153



119
CARLOS CALVET (1928-2014)
“Os Guardiões”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 02 frente e verso

110x70 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 02 front and back

€ 3.500 - 5.000

120
JOÃO VIEIRA (1934-2009)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 86

130x100 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 86

€ 5.000 - 8.000

154

155



121
ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado e datado Lisboa 86 no verso

130x90 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed and dated Lisboa 86 on the back

€ 15.000 - 20.000

156

157



122
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título (Linha de Água)
Acrílico sobre platex 
Assinado frente e verso e datado 95 no verso

19,5x35 cm

Untitled (Water line)
Acrylic on platex  
Signed front and back and dated 95 on the back

€ 3.500 - 5.000

123
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
“O Donzel do mar,...agora Beltenebras”
Acrílico sobre madeira 
Assinado e datado 82

51x41,5 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Mário Cesariny”, Museu da Cidade, Pavilhão Preto, Lisboa, 2004/2005, Fundação Cupertino 
Miranda - Centro de Estudos do Surrealismo, Vila Nova de Famalicão, 2005, Cat. p. 177, img. 208. 
Exposição organizada pela Fundação EDP e comissariado por João Pinharanda no âmbito da 
atribuição do “Grande Prémio EDP” a Mário Cesariny, em 2002.

Acrylic on wood 
Signed and dated 82

€ 10.000 - 15.000

158
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124
CRUZEIRO SEIXAS (N. 1920)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada

27x19,5 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed

€ 1.800 - 2.500

125
RENÉ BÉRTHOLO (1935-2005)
“Nouvelles Histoire de Lits” / “Metamorphoses”
Aguarela e grafite sobre papel 
Assinado e datado 77

38x56 cm

Watercolor and graphite on paper 
Signed and dated 77

€ 4.000 - 6.000

160

161



126
FRANCIS SMITH (1881-1961)

Sem título
Óleo sobre tela 

Assinado 
Com esboço no verso

40x56 cm

Untitled
Oil on canvas 

Signed 
With a sketch on the canvas

€ 18.000 - 25.000

162

163



127
FRANCIS SMITH (1881-1961)
Sem título
Guache sobre papel 
Com inscrição “Provence Les Bavardes 1959” no verso

26x21,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
With inscription “Provence Les Bavardes 1959” on the back

€ 2.500 - 3500

128
TOM (1906-1990)

Sem título
Tinta-da-China e guache sobre papel 

Assinado e datado 932  
(assinatura e data pouco legíveis)

32x25 cm

Untitled
Ink and gouache on paper 

Signed and dated 932 
(signature and date faded)

€ 400 - 600

129
JOSÉ ESCADA (1939-1980)
Sem título
Tinta-da-China sobre papel 
Assinada e datada 65 
(verso do papel com manchas de humidade)

21x27 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 65 
(with humidity stains on the back)  

€ 800 - 1.200

164

165



130
MENEZ (1926-1995)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1983

26x33,5 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 1983

€ 3.000 - 4.000

131
JÚLIO RESENDE (1917-2011)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 64

62x47 cm

Bibliografia/ Literature: 
“Resende, Pintura sobre papel, 1952-2002”, p. 7.

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 64

€ 10.000 - 15.000

166
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132
LUÍS DOURDIL (1914-1989)
Sem título
Grafite sobre papel 
Assinada

83,5x38,5 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed

€ 2.000 - 3.000

133
GRAÇA MORAIS (N. 1948)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 93

38x28 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 93

€ 1.000 - 1.500

168

169





134
JÚLIO POMAR (N. 1926)

“Diane et Actéon”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 92/93 Paris frente e verso       

114x146 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 92/93 Paris front and back

€ 80.000 - 120.000

172

173



135
JÚLIO RESENDE (1917-2011)

“Gato da Manhã”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 96 frente e verso

65x90 cm

Bibliografia/ Literature: 
“Júlio Resende e a Pintura”, p. 170.

Oil on canvas 
Signed and dated 96 front and back

€ 20.000 - 30.000

174

175



136
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título
Óleo sobre cartão colado em platex 
Assinado 
Verso com poema

29,5x60,5 cm

Untitled
Oil on cardboard laid on platex 
Signed 
Poem on the back

€ 10.000 - 20.000

137
ARTUR BUAL (1926-1999)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 89

100x100 cm

Nota: Com certificado de autenticidade das herdeiras de Artur Bual.

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 89
Note: Authenticity certificate from the artist’s heirs.

€ 2.500 - 3.000

176

177



139
SOFIA AREAL (N. 1960)
“Siosa Line - “Irpinia””
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 91 no verso

80x200 cm

Oil on canvas 
Signed and dated 91 on the back

€ 2.000 - 3.000

138
JOSÉ MANUEL CIRIA (N. 1960)
“Venus y Reflejo (Xariacíon)”
Óleo sobre lona plástica 
Assinado e datado 1997 no verso

146x114 cm

Oil on plastic canvas 
Signed and dated 1997 on the back

€ 4.000 - 5.000

178

179



140
BRANISLAV MIHAJLOVIC (SÉRVIA, N. 1961)
Sem título
Técnica mista sobre tela 
Assinada e datada 2000

80x100 cm

Untitled
Mixed media on canvas 
Signed and dated 2000

€ 2.000 - 3.000

141
JOY LAVILLE (N. 1923)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 87

53x70 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 87

€ 3.000 - 4.000

180

181



143
NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela 
Assinada no verso

110x207 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas  
Signed on the back

€ 5.000 - 8.000

142
NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela 
Assinada 
(defeitos)

100x81 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas  
Signed 
(defects)

€ 2.000 - 3.000

182

183



144
NORONHA DA COSTA (N. 1942)

Sem título, c. 1968
Escultura em madeira pintada, vidro espelhado e acrílico

57x55x25,5 cm

Untitled, c. 1968
Painted wood, mirrored glass and acrylic sculpture

€ 10.000 - 15.000

184

185



146
JOÃO CUTILEIRO (N. 1937)
Retrato, 
Escultura em pedra mármore

35x21x29 cm

Nota: Com certificado de autenticidade do artista.

Portrait, 
Marble sculpture
Note: With authenticity certificate by the artist.

€ 2.000 - 3.000

145
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título
Escultura em bronze patinado 
Assinada

Alt.: 31,5 cm

Nota: Esboços para esta obra escultórica reproduzidos 
nos catálogo da exposição “Mário Cesariny”, Museu da 
Cidade, Pavilhão Preto, Lisboa, 2004/2005, Fundação 
Cupertino Miranda - Centro de Estudos do Surrealismo, 
Vila Nova de Famalicão, 2005, p. 89, img. 83. 

Untitled
Patinated bronze sculpture 
Signed
Note: Scatches for this sculptoric work are reproduced in 
the catalogue of the  exhibition “Mário Cesariny”, Museu da 
Cidade, Pavilhão Preto, Lisboa, 2004/2005, Cupertino Miranda 
Foundation - Centro de Estudos do Surrealismo, Vila Nova de 
Famalicão, 2005, p. 89, img. 83.  

€ 950 - 1.500

186
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148
MANUEL ROSA (N. 1953)
Sem título, 1994
Escultura em bronze

75x17,5x8,5 cm

Untitled
Bronze sculpture

€ 1.800 - 2.500

147
MANUEL ROSA (N. 1953)
“São Sebastião #1”, 1988
Escultura em calcário

55x21x10 cm

Untitled
Limestone sculpture

€ 800 - 1.200

188

189



149
YVES BRAYER (1907-1990)
Vista do castelo de S. Jorge
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada “Lisbonne 1972”

39,5x52 cm

View of Saint George Castle, Lisbon
Watercolor on paper 
Signed and dated “Lisbon 1972”

€ 1.500 - 2.000

150
YVES BRAYER (1907-1990)
Cais das colunas
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada “Lisbonne 1972”

20x26,5 cm

Cais das Colunas, Lisbon
Watercolor on paper 
Signed and dated “Lisbon 1972”

€ 1.500 - 2.000
151
YONG MUN SEN (1896-1962)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 50

38x55 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 50

€ 1.500 - 2.500

190

191



155
JÚLIO POMAR (N. 1926)
“D. Quixote e os Carneiros I”, 1998
Serigrafia sobre papel 
Assinada e numerada 28/150

52,5x79 cm (mancha/image)

Silkscreen on paper 
Signed and numbered 28/150

€ 500 - 800

152
ARPAD SZENES (1897-1985)
Sem título
Serigrafia sobre papel 
Assinada e numerada 11/175

19x39 cm (mancha/image)

Untitled
Silkscreen on paper 
Signed and numbered 11/175

€ 400 - 600

153
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 
(1908-1992)
Sem título
Litografia sobre papel 
Assinada e numerada III/VIII

31,5x24 cm (mancha/image)

Untitled
Lithography on paper 
Signed and numbered III/VIII

€ 600 - 800

154
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“Carte Marine (Paysage Baroque)”, 1959
Serigrafia sobre papel 

Assinada e numerada 14/95

34x43 cm (mancha/image)

Bibliografia/ Literature: 

"Vieira da Silva - Obra Gráfica 1933-1991", Colecção Gérard 
A. Schreiner, p. 30.

Silkscreen on paper 
Signed and numbered 14/95

€ 400 - 600

192

193



158
PAULA REGO (N. 1935)
“Feeding Time”, 2007 
Da série “O Vinho” 
Litografia sobre papel colorida a aguarela pela artista   
Assinada e marcada Prova Única (anterior à edição de 35)

48x35 cm (mancha/image)

From the series “O Vinho” 
Lithograph on paper hand-colored with watercolour by the artist 
Signed and marked Unique Proof (before the edition of 35)

€ 7.000 - 10.000

156
PAULA REGO (N. 1935)
“Witches at their Incantations after 
Salvator Rosa”, 1991
Gravura e aguatinta sobre papel 
Assinada e numerada 6/13 AP

29,5x44,5 cm (mancha/image)

Etching and aquatint on paper 
Signed and numbered 6/13 AP 

€ 1.800 - 2.500

157
PAULA REGO (N. 1935)
Sem título V, 1999
Da série “Abortion” 
Gravura sobre papel 
Assinada e numerada H/C 1/5 
Com marca de água da Culford Press

19,5x29,5 cm (mancha/image)

Untitled V, 1999
From the series “Abortion” 
Etching on paper 
Signed and numbered H/C 1/5 
With Culford Press watermark

€ 1.800 - 3.000

194

195



160
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 2006
Aguatinta, maneira negra e ponta seca 
Assinada e numerada 11/12 
Ed. 12 mais 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 11/12 
Ed. 12 plus 4 HC

€ 2.000 - 3.000

159
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Águatinta 
Assinada e numerada 4/9

187x198 (mancha/image)

Exposições/ Exhibitions: 
“José Pedro Croft Gravura”, Galeria de Exposições Temporárias do Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa, 2007, Cat. pp. 56-57.

Untitled
Aquatint 
Signed and numbered 4/9

€ 1.500 - 2.000

196

197



162
GERHARD RICHTER (N. 1932)
“Landschaft II”
Heliogravura sobre papel de algodão 
Assinada, datada 71 e numerada 9/100

15,5x16 cm (mancha/image)

Heliography on cotton paper 
Signed, dated 71 and numbered 9/10

€ 2.000 - 3.000

161
ANTONI TÀPIES (1923-2012)
“La Clau del Foc”, 1973
Litografia colorida sobre papel Arches 
Assinada e marcada Y (edição de 26 exemplares marcados de A a Y) 
Com inscrição com referência ao catálogo raisonné no verso

32x52 cm (mancha/image)

Nota: Litografia produzida no âmbito do livro de poesias catalãs seleccionadas por Pere Gimferrer 
“La Clau del Foc”, 1973. 
 Bibliografia/ Literature: “Tàpies, Obra Gráfica, Graphic Work, 1973-1978”, Tomo II, p. 33, nº359.

Colored lithography on Arches paper 
Signed and marked Y (edition of 26 lithographies, marked from A to Y) 
Incription with the catalogue raisonné reference on the back
Note: 
Lithography produced for the book of Catalan poetry selected by Pere Gimferrer “La Clau del Foc”, 1973.

€ 500 - 800

198

199



CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou 
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “con-
trato” 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 especifica-
mente 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 relativa-
mente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações rele-
vantes relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de 
eventuais importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens 
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha 
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à 
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias 
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão 
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do compra-
dor, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma 
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover 
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apre-
ciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o es-
tado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actu-
alização 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 poste-
rior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do 
vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabi-
lidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consigna-
dos quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, 
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes 
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente docu-
mento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira se-
gundo 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 contrata-
das, 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 Có-
digo 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 iden-
tificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, 
para que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal paga-
mento à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor 
autoriza expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido 
a quantia referente ao cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o 
valor de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e 
€200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e 
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autor-
iza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos ter-
mos 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 vende-
dor, 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 ante-
riores, 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 con-
trato 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 objec-
tos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformi-
dade 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 catálo-
go, 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 compra-
dores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por 
correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

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

ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de 
Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

English version available at veritas.art

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, 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 nu-
meradas, 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 pre-
goeiro 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 consig-
nação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
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 requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada 
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições 
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identi-
ficação.
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 
alternativas para participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira 
licitar em nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem 
através de impresso próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele con-
stantes, 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, indi-
cando 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 pos-
sível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador, 
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s) 
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução 
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos 
potenciais compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por 
isso carácter confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionári-
os 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 mais elevado, devendo o pregoeiro de-
cidir, 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 celebra-
dos 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 du-
rante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição 
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mes-
ma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação 
acrescido de uma comissão de 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 levan-
tar 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 con-
sidera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem 
poder estar já na posse do comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referi-
das, o bem permanece propriedade do vendedor. 

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados 
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que 
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva 
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, 
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado 
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que 
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de 
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou 
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento 
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, 
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a 
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o 
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de 
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 ob-
tenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de 
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer out-
ros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento 
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, 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 manusea-
mento, 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 uti-
lizar, 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 
NEGOCIAIS
INTRODUÇÃO

A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada por “ VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições negociais constantes dos artigos seguintes, e ainda 
a quaisquer outras condições específicas, expressas ou publicadas em local próprio. As condições negociais apresentadas para a compra e para a venda em leilão devem ser entendidas 
como um todo negocial.
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ANTONI TÀPIES
Cartó i manta, 2000

PRIVATE 
SALES

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.

11      HELENA ALMEIDA



NOME  Name

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

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

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA  Return completed and signed to (+351) 2179480009 ou/or  info@veritas.art

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

ÂNGELO DE SOUSA
"Grande Fragmento nº3 

Azul Amarelo Laranja e Branco"
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CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO
Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas 
peças, gratuita e sem compromisso de venda

KNOW THE VALUE 
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and 
regardless of any sale commitment



VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009
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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@veritas.art

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através
do número 21 794 8000, ou por email para avaliacao@veritas.art 

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 de referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:  

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

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

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to 
accept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 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. 
Payment 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

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS
Antiques & Works of Art, Silver & Jewellery

ATÉ 6 NOVEMBRO 2017
Until 6 November 2017

in
fo

@
ve

ri
ta

s.
ar

t
+

 3
51

 2
17

9
4

8
0

0
0

C
O

N
V

IT
E

 À
 C

O
N

SI
G

N
A

Ç
Ã

O
C

on
sig

nm
en

t C
al

l



NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2
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