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1
ARTHUR LUIZ PIZA (1928-2017)

"GT 50"
Aguarela e colagem sobre papel 

Assinada e datada 02
38x28,5 cm

Watercolor with collage on paper 
Signed and dated 02

€ 4.000 - 6.000



2 
TAKESADA MATSUTANI (N. 1937)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada Paris 88
65x49,5 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated Paris 88

€ 3.000 - 4.000

3 
HANS KRÜSI (1920-1995)
"Bilder aus dem alltag”
Técnica mista sobre papel colado em cartão 
Assinada com monograma
110x80 cm

Mixed media on paper laid on cardboard 
Signed with monogram

€ 10.000 - 15.000

12 13



4
CHEN SHAOXIONG (N. 1962)

Sem título, 2006
Conjunto de 18 desenhos a tinta-da-china sobre papel 

Um desenho assinado e datado 2006 
(falhas no papel e sinais de humidade)

34,3x46,3 cm (x18)

Untitled, 2006
Set of 18 ink on paper drawings 

One signed and dated 2006 
(small flaws and dump stains to the paper)

€ 10.000 - 15.000

14 15



6 
HEIMO ZOBERNIG (N. 1958)
Sem título
Espelho gravado  
Assinado, datado 1998/2005 e numerado 1/6 no verso
40x30 cm

Untitled
Engraved mirror 
Signed, dated 1998/2005 and numbered 1/6 on the reverse

€ 2.000 - 3.000

5 
CONSTANÇA AROUCA (N. 1976)
Sem título
Guache sobre papel
31,5x24 cm

Untitled
Gouache on paper

€ 500 - 800

16 17



7 
VASCO ARAÚJO (N. 1975)
Sem título
Da série “Debret” 
Escultura com mesa e ovo em madeira pintada, 
figuras em fimo pintadas, metal e grafite 
Assinada e datada 2009 na base da mesa
106x66x46 cm

Untitled
From “Debret” series 
Sculpture with painted wood table and egg, painted Fimo 
paste figures, metal and graphite  
Signed and dated 2009 at the base of the table

€ 10.000 - 15.000

18 19



8 
ANTOINE GRAFF (N. 1937)
"Monade 239"
Escultura em papel, contraplacado e fibra de vidro 
Assinada e datada 14
30x30 cm

Paper, plywood and fibreglass sculpture 
Signed and dated 14

€ 600 - 1.000 9 
GIANLUCA PIACCIONE (N. 1971)
"Fold the Red"
Acrílico sobre tela cortada e colada em madeira 
Assinado e com carimbo “Archivio Piaccione” no verso
100x100x3 cm

Acrylic on cut canvas, laid on panel 
Signed and with “Archivio Piaccione” stamp on the reverse

€ 6.000 - 8.000

20 21



10
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)

Sem título, 2009
Cantoneira de ferro pintada e vidro

100x200x100 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC;

“José Pedro Croft 1979-2002 Retrospectiva”, Centro Cultural de 
Belém, Lisboa, 2002, Cat. p. 165, img. 144.

Untitled
Painted iron bracket and glass

€ 19.000 - 30.000

22 23



11 
MATT MULLICAN (N. 1951)
Sem título - "Man Himself became man 700,000 Years Ago"
Caneta sobre papel 
Assinada e datada 74 no verso
57,3x72,5 cm

Untitled - “Man Himself became man 700,000 Years Ago”
Pen on paper 
Signed and dated 74 on the reverse

€ 2.000 - 3.000

12 
MATT MULLICAN (N. 1951)
Sem título - "Water - Objects weigh less in water"
Da série “Fictional Reality, Physical Experiments”, 1974-75 
Caneta sobre papel 
Assinada e datada 75 no verso 
Com as inscrições “by Ceri Smith” no canto inferior direito e 
“Fictional Reality, experiments” em cima ao centro 
57x72 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Matt Mullican: more details from an imaginary universe”, Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, Porto, Portugal, The Museum of Modern Art, Oxford, 
Reino Unido, Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Espanha, Kunstverein St. Gallen 
Kunstmuseum, St. Gallen, Suiça, Museion, Bolzano, Itália, 2000/2001, Cat. p. 58.

Untitled - “Water - Objects weigh less in water”
From “Fictional Reality, Physical Experiments” series, 1974-75 
Pen on paper 
Signed and dated 75 on the reverse 
With inscriptions “by Ceri Smith” in the lower right corner and 
“Fictional Reality, experiments” top to center

€ 2.000 - 3.000

24 25



13 
HUGO CANOILAS (N. 1977)
Sem título
Acrílico sobre papel
69,5x50 cm

Untitled
Acrylic on paper

€ 800 - 1.200

14 
FERNANDO CALHAU (1948-2002)
Sem título
Grafite sobre papel  
Assinada e datada 91
100x70 cm 

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated 91

€ 3.000 - 5.000

26 27



15 
PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)
"Land #8"
Aguarela e acrílico sobre papel 
Assinada e datada 00 10.9
56x42 cm 

Watercolor and acrylic on paper 
Signed and dated 00 10.9

€ 3.500 - 5.000

16 
PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)
"Pele #5"
Aguarela e acrílico sobre papel  
Assinada e datada 00 26.8
56x42 cm 

Watercolor and acrylic on paper 
Signed and dated 00 26.8

€ 3.500 - 5.000

28 29



17 
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 00
100x71 cm 

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 00

€ 5.000 - 8.000

18 
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 96
61x80,5 cm 

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 96

€ 5.000 - 8.000

30 31



19 
PEDRO SOUSA VIEIRA (N. 1963)
Sem título
Carvão sobre papel
21x29,5 cm

Untitled
Charcoal on paper

€ 500 - 800
20 
PEDRO SOUSA VIEIRA (N. 1963)
"Whistle from right wing"
Técnica mista sobre papel preparado 
Assinada e datada 2009 no verso
75x45 cm

Mixed media on prepared paper 
Signed and dated 2009 on the reverse

€ 2.000 - 3.000

32 33



21 
ÂNGELA FERREIRA (N. 1958)
Sem título, 2004
Escultura em madeira e tela
58x180x50 cm

Untitled, 2004
Wood and canvas sculpture

€ 6.000 - 10.000

34 35



22
FERNANDO CALHAU (1948-2002)

Sem título
Diptíco 

Acrílico sobre tela e ferro  
Tela assinada e datada 1988 no verso

38x38,5 cm (tela) 
34,5x34,5 cm (ferro)

Exposições/ Exhibitions: 
“Work in Progress - Fernando Calhau”, Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAM), 

Lisboa, 2001/2002.

Untitled
Diptych 

Acrylic on canvas and iron 
Signed and dated 1988 on the reverse

€ 7.000 - 10.000

36 37



23 
FRANCISCO TROPA (N. 1968)
Sem título, da série "Transe", 2005
Barro sobre papel
100x70 cm

Untitled, from "Transe" series, 2005
Clay on paper 

€ 2.500 - 3.500

24 
FRANCISCO TROPA (N. 1968)
Sem título, da série "Transe", 2005
Barro sobre papel
100x70 cm 

Untitled, from "Transe" series, 2005
Clay on paper 

€ 2.500 - 3.500

38 39



25 
JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título (#412)
Tinta acrílica sobre papel 
Assinada e datada 9/2/85 no verso
64,5x50 cm 

Untitled #412
Acrylic paint on paper 
Signed and dated 9/2/85 on the reverse

€ 5.000 - 8.000

26 
JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título (#411)
Tinta acrílica sobre papel 
Assinada e datada 9/2/85 no verso
64,5x50 cm

Untitled  #411
Acrylic paint on paper 
Signed and dated 9/2/85 on the reverse

€ 5.000 - 8.000

27 
JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título (#413)
Tinta acrílica sobre papel 
Assinada e datada 9/2/85 no verso
64,5x50 cm

Untitled #413
Acrylic paint on paper 
Signed and dated 9/2/85 on the reverse

€ 5.000 - 8.000

40 41



28
RUI CHAFES (N. 1966)

"Die Wunden des Königs", 1996
Escultura em ferro

Alt.: 185 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Der König Schläft”, Galerie 102, Düsseldorf, 1996; Prémio União Latina, Galeria de Exposições 

Temporárias do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa, 1997; “Harmonia”, Galeria 
Canvas & Companhia, Porto, 1998, Cat. imgs. 56-57, 60.

Iron sculpture

€ 20.000 - 30.000

42 43



29 
JOÃO PENALVA (N. 1949)
Sem título
Aguarela e tinta-da-china sobre papel  
Assinada e datada 1997
62x47 cm

Untitled
Watercolour and ink on paper 
Signed and dated 1997

€ 2.000 - 3.000

30 
JOÃO PENALVA (N. 1949)
Sem título
Acrílico sobre papel
137x100 cm

Untitled
Acrylic on paper

€ 3.000 - 5.000

44 45



31 
JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1999
70x100 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 1999

€ 3.000 - 5.000

32 
JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 1999
70x99 cm

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 1999

€ 3.000 - 5.000

46 47



33 
MICHAEL BIBERSTEIN (1948 – 2013)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada 91 no verso
27,5x38 cm 

Untitled
Watercolor on paper 
Signed and dated 91 on the reverse

€ 2.500 - 3.500

34
ANA JOTTA (N. 1946)

Sem título
Da série “Os Touros de Mary Foster”, 1994 

Grafite e colagem sobre papel
160x120 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Rua Ana Jotta - Retrospectiva”, Museu Serralves, Porto, 2005, Cat. p. 138, img. 137.

Untitled
From “Os Touros de Mary Foster” series, 1994 

Graphite and collage on paper

€ 3.500 - 5.000

48 49



35 
THIERRY SIMÕES (N. 1968)
Sem título
Grafite sobre papel 
Assinada e datada Verão 2007
150x124 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated Verão 2007

€ 2.000 - 3.000

36 
JORGE QUEIROZ (N. 1966)
Sem título
Grafite sobre papel 
Assinada e datada 1999 no verso
42,5x35 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated 1999 on the reverse

€ 2.500 - 3.500

37 
JORGE QUEIROZ (N. 1966)
Sem título
Grafite sobre papel 
Assinada e datada 2000 no verso
23,7x20,4 cm

Untitled
Graphite on paper 
Signed and dated 2000 on the reverse

€ 2.000 - 3.000

50 51



38
RUI CHAFES (N. 1966)

"Passagem", 1995
Escultura em ferro

84,5x13,5x3,8 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Harmonia”, Galeria Canvas & Companhia, 

Porto, 1998, Cat. img. 17.

Iron sculpture

€ 4.000 - 6.000

39
RUI CHAFES (N. 1966)

"Murmúrio I", 1998
Escultura em ferro

54x18x22 cm 

Bibliografia/ Literature: 
“Um sopro (Esculturas 1998-2002)”, Ed. 

Galeria Graça Brandão, img.23.

Iron sculpture

€ 6.000 - 10.000

52 53



40 
FERNANDO CALHAU (1948-2002)
Sem título (#105)
Grafite sobre papel 
Assinada e datada 1996 no verso
15,5x10,5 cm

Untitled (#105)
Graphite on paper 
Signed and dated 1996 on the reverse

€ 500 - 800

41 
ADRIANA MOLDER (N. 1975)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel vegetal
147x195 cm

Untitled
Ink on parchment paper

€ 3.500 - 5.000

54 55



42 
PEDRO PROENÇA (N. 1962)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 87
35x42,5 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 87

€ 400 - 600

43 
PEDRO PROENÇA (N. 1962)
Sem título
Acrílico e colagem sobre papel
50x34,5 cm

Untitled
Acrylic and collage on paper

€ 1.000 - 1.500

56 57



44 
ANA VIEIRA (1940-2016)
"Close up", 2004
Madeira pintada, fotografia, espelho e fio metálico
101,5x101,5 cm (fotografia) 
42x66,5 cm (espelho)

Com certificado e projecto de montagem da Galeria Graça Brandão. 
 Exposições/ Exhibitions: 
Galeria Graça Brandão, Porto, 2004; Galeria Promontório, Lisboa, 2004; Porta 33, Madeira, 2008; Carpe 
Diem, Lisboa, 2009; Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas, Açores, 2010; “Muros de Abrigo”, 
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (CAM), Museu Carlos Machado, Açores, 2011; SP 
Arte, Feira de Arte de São Paulo, Brasil, 2015; “Portugal, Portugueses”, Museu Afro-Brasil, São Paulo, 
Brasil, 2016.

Painted wood, photograph, mirror and metallic tread
With certificate and assembling project from Galeria Graça Brandão.

€ 8.000 - 12.000

58 59



45 
GIL HEITOR CORTESÃO (N. 1967)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 88
21x29 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 88

€ 500 - 800

46 
RUI SANCHES (N. 1954)
Sem título (nº 10)
Da série "A Marat"
Técnica mista sobre prova serigráfica em papel
Assinada e datada 89
70x49,5 cm

Untitled (nº 10)
From the series “A Marat”  
Mixed media on serigraphic proof on paper 
Signed and dated 89 

€ 2.000 - 3.000

60 61



47
GEORGE CONDO (USA, N. 1957)
“Dressed Nude II”
Pastel sobre cartão  
Assinado e datado 88.7
72,5x51 cm 

Pastel on cardboard  
Signed and dated 88.7

€ 10.000 - 20.000

48 
JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título (#143)
Têmpera acrílica sobre papel pardo 
Assinada e datada 18/12/82 no verso
72,5x57,5 cm 

Untitled #143
Tempera pigments on kraft paper 
Signed and dated 18/12/82 on the reverse

€ 6.000 - 9.000

62 63



THE LINGERING IMPRESSION THAT 
“NOTHING SPECIAL” IS TAKING PLACE 
ADDS TO THE TENSION THAT CABRITA 
REIS’ LARGER WORKS PRODUCE IN 
THE VIEWER’S SENSE OF A WORLD 
ORDER (I.E., THE BIGGER SOMETHING 
IS, THE MORE IT MUST FIGHT TO 
WIN YOUR ATTENTION). BUT HE IS 
MORE INTERESTED IN THE CODE OF 
APPROXIMATION THAN IN THE MEASURE 
OF EXACT MEANINGS, WHICH IS WHY 
HE TAKES SUCH PAINS TO INFORM 
THE VIEWER THAT WITHOUT THEIR 
INTUITION INTACT, THEY MIGHT AS WELL 
WALK AWAY FROM THE POSSIBILITY 
OF DERIVING PLEASURE FROM THE 
EXPERIENCE OF HIS WORK

”

”

DAN CAMERON IN PEDRO CABRITA REIS, H. SUITE, JUANA DE AIZPURU, 1993

PEDRO CABRITA REIS



49 
PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)
“H. Suite III”, 1992
Escultura em contraplacado de madeira, vidro, gesso e lençóis de algodão
50,5x214x42 cm

Com certificado de autenticidade do artista. 
 Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC; Lisboa, 2003; Castelo Branco, 2004; Lisboa, 
2004; Lisboa, 2008; Lisboa, 2008; Lisboa, 2010; Lisboa, 2012, Lisboa 2013. 
 Bibliografia/ Literature: 
João Pinharanda, "Pedro Cabrita Reis - Todas as Obras", p. 101.

Plywood, glass, plaster and cotton sheets sculpture
Authenticity certificate from the artist.

€ 60.000 - 75.000

66 67



50 
JOSÉ LOUREIRO (N. 1961)
“Cabeceiras”
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1991 no verso 
112x112 cm 

Oil on canvas 
Signed and dated 1991 on the reverse

€ 4.000 - 6.000

51 
JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Óleo sobre tela  
Assinado e datado 1999 no verso
73x100 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“João Queiroz Silvae”, Culturgest, Lisboa, 2010/2011, Cat..

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 1999 on the reverse
Exhibitions: 
“João Queiroz Silvae”, Culturgest, Lisboa, 2010/2011, Cat..

€ 2.500 - 3.500

68 69



52 
JOANA VASCONCELOS (N. 1971)
“Valbom”, 2007
Estátua de cimento, tinta acrílica e croché
em algodão feito à mão 
(pequenos defeitos)
180x72x55 cm

Bibliografia/ Literature:
Paulo Cunha e Silva, "Joana Vasconcelos", p. 54. 

Concrete statue, acrylic paint and hand made cotton croché 
(small defects)

€ 35.000 - 50.000

70 71



53
BRUNO PACHECO (N. 1974)

"Ballons"
Óleo sobre tela 

Assinado e datado London 2005 no verso
180x270 cm

Oil on canvas 
Signed and dated London 2005 on the reverse

€ 8.000 - 12.000

72 73



54 
PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)
“Drone”
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado Junho 2004 no verso
115x196 cm

Acrylic on canvas 
Signed and dated June 2004 on the reverse

€ 6.000 - 10.000

55 
ANA JOTTA (N. 1946)
Sem título
Da série “Amor Vacui” 
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 2003 no verso
156x185 cm

Exposições/ Exhibitions: 
"Amor Vacui", Galeria Miguel Nabinho, Lisboa, 2003; "Rua Ana Jotta - Retrospectiva", 
Museu Serralves, Porto, 2005, Cat. p. 245 img. 267. 

Untitled
From “Amor Vacui” series 
Oil on canvas 
Signed and dated 2003 on the reverse

€ 5.000 - 8.000

74 75



56 
PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
"2 Torres"
Técnica  mista sobre serapilheira fixa em contraplacado 
Assinada e datada 1987 no verso
13,5x60 cm 

Mixed media on burlap fixed on plywood 
Signed and dated 1987 on the reverse

€ 1.500 - 2.000

57 
PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
Sem título
Alkyd sobre contraplacado 
Assinado e datado 1992 no verso
58,5x62 cm

Untitled
Alkyd on plywood 
Signed and dated 1992 on the reverse

€ 2.200 - 3.000

76 77



58 
RUI PATACHO (N. 1974)
Sem título
Óleo sobre tela
165x123 cm

Untitled
Oil on canvas

€ 4.000 - 6.000

59 
PEDRO BARATEIRO (N. 1979)
"O que é que se passa aqui?", 2006
Acrílico sobre impressão fotográfica
127x127 cm

Com certificado de autenticidade.

Acrylic on photographic print
With authenticity certificate.

€ 3.500 - 5.000

78 79



60 
MIGUEL BRANCO (N. 1963)
Sem título
Escultura em arame, barro e tinta acrílica 
Com campânula em acrílico e plinto em 
madeira pintada
Alt.: 44 cm 
160x40x40 cm (total) 

Untitled
Wire, clay and acrylic paint sculpture 
Acrylic dome and painted wood plinth

€ 3.000 - 4.000

61 
MIGUEL BRANCO (N. 1963)
Sem título
Escultura em barro e ferro
157x16,5x13 cm

Untitled
Clay and iron sculpture

€ 4.500 - 6.000

80 81



62 
ANA HATHERLY (N. 1929)
Sem título
Díptico 
Técnica mista sobre papel 
Assinada 
Com carimbo da artista no verso
22,5x14,5 cm 
22,5x15 cm

Untitled
Diptych 
Mixed media on paper 
Signed  
With the artist’s stamp on the reverse

€ 600 - 800

63 
RUY LEITÃO (1949-1976)
"Desenho com a Marca I"
Caneta de feltro e colagem sobre papel 
Assinada e datada 1969 no verso
41,5x59 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Ruy Leitão”, Galeria 111, Lisboa, 1970.

Felt pen and collage on paper 
Signed and dated 1969 on the reverse

€ 800 - 1.200

82 83



64 
GAËTAN (N. 1944)
Sem título
Tinta-da-china e aguada sobre papel 
Assinada e datada 83
41,5x58 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Gaëtan”, Loja de Desenho, Lisboa, 1987. 

Untitled
Ink and watery on paper 
Signed and dated 83

€ 1.500 - 2.000

65 
GAËTAN (N. 1944)
Sem título
Carvão sobre papel 
Assinado e datado 81
58x42 cm 

Untitled
Charcoal on paper 
Signed and dated 81

€ 2.000 - 3.000

84 85



66 
HELENA ALMEIDA (N. 1934)
"Desenho"
Lápis sobre papel 
Assinado e datado 99
29x20,5 cm

Desenho prévio da fotografia a preto e branco “Desenho”, 1999.

Pencil on paper 
Signed and dated 99

Prior drawing of black and white “Desenho” photograph, 1999.

€ 2.000 - 3.000

86 87



67
HELENA ALMEIDA (N. 1934)

“Desenho”
Fotografia a preto e branco  

Assinada e datada 99
84x125 cm 

 Exposições/ Exhibitions:  
“Helena Almeida”, Centro Galego de Arte 

Contemporânea, Santiago de 
Compostela e Museu Estremenho e 

Ibero-Americano de Arte 
Contemporânea, Badajoz, 2000, 

Cat. p. 149.

Black and white photograph 
Signed and dated 99

€ 20.000 - 30.000

88 89



68 
ERWIN WURM (N. 1954)
“Samoa, NZ” 
Da série “Hotel Rooms”, 2001 
Impressão cromogénea montada em alumínio
100x80 cm

From "Hotel Rooms" series, 2001 
Chromogenic print on aluminium

€ 4.500 - 7.000

69 
ERWIN WURM (N. 1954)
“Roturua, NZ”
Da série “Hotel Rooms”, 2001 
Impressão cromogénea montada em alumínio
100x80 cm

From "Hotel Rooms" series, 2001 
Chromogenic print on aluminium

€ 4.500 - 7.000
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70
CANDICE BREITZ (N. 1972)

“Babel Mirrors (Grace Jones, Wham, Prince, The Police, Abba, Queen, Madonna)”
Video stills em espelho de poliestireno 

Assinados, datados 2000 e numerados P.A. III/VIII no verso
31 x 179,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Art & Public, Genève; 

Colecção particular/Private collection.

Video stills on polystirene mirror 
Signed, dated 2000 and numbered A.P. III/VIII on the reverse

€ 10.000 - 15.000
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(…) FINALLY IN THE BODY’S DISAPPEARANCE INTO 
THE SPREAD OF WASTE AND DETRITUS FROM THE 
LATE 1980’S, “THE TOPOGRAPHY OF EXTERIOR/
INTERIOR IS EXHAUSTED,” SINCE “THESE TRACES 
REPRESENT THE END OF THE ROAD, THE SECRET 
STUFF OF BODILY FLUIDS THAT THE COSMETIC 
IS DESIGNED TO CONCEAL.” WITH THE REMOVAL 
OF THIS FINAL VEIL AND THE CONFRONTATION 
OF THE WOUND - “THE DISGUST OF SEXUAL 
DETRITUS, DECAYING FOOD, VOMIT, SLIME, 
MENSTRUAL BLOOD, HAIR” - THE FETISH FAILS 
AND WITH IT THE VERY POSSIBILITY OF MEANING: 
“CINDY SHERMAN TRACES THE ABYSS OR MORASS 
THAT OVERWHELMS THE DEFETISHIZED BODY, 
DEPRIVED OF THE FETISH’S SEMIOTIC, REDUCED 
TO BEING “UNSPEAKABLE” AND DEVOID OF 
SIGNIFICANCE

”

”

ROSALIND KRAUSS IN CINDY SHERMAN 1975-1993

CINDY SHERMAN



71
CINDY SHERMAN (N. 1954)

Sem título (MP #189), 1989
Impressão cromogénia montada em foamboard 

Ed. 2/6
75,5x113,5 cm

Com etiqueta da Metro Pictures Gallery, 
Nova Iorque, assinada pela artista. 

Exposições/ Exhibitions:
"Cindy Sherman", Metro Pictures Gallery, 1989. 

Bibliografia/ Literature: 
Rosalind Krauss, "Cindy Sherman 1975-1993", p. 131.

Proveniência/ Provenance: 
Galerie Ghislaine Hussenot, Paris;

Colecção particular/Private collection.

Untitled (MP #189), 1989
Chromogenic print on foamboard 

Ed. 2/6
With label from Metro Pictures Gallery, 

New York, signed by the artist.

€ 30.000 - 40.000

96 97



72 
PIERRE KELLER (N. 1945)
“Tinguely à Dètroit USA - Renaissance Center”
Fotografia a cores 
Assinada, datada 1982 e numerada 1/3 no verso
119x119 cm

Colored photograph 
Signed, dated 1982 and numbered 1/3 on the reverse

€ 3.000 - 4.000

73
HUANG YONG PING (N. 1954)

“Best Before 1 July (Clear soda #32)”, 1997
C-print, cera, cordel e cola 

Assinada e datada 1997 
(pequenos defeitos)

85 x 76 cm

Proveniência/ Provenance: 
Art & Public, Genève; 

Colecção particular/Private collection.

C-print, wax, string and glue 
Signed and dated 1997 

(small defects)

€ 8.000 - 12.000
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74 
OLAF BREUNING (N. 1970)
“Knights”, 2001
C-print montada em alumínio 
Assinada em etiqueta no verso 
Ed. 2/10 + 2 P.A.
80 x 100 cm

C-print mounted on aluminum 
Signed on label on the reverse 
Ed. 2/10 + 2 A.P.

€ 3.000 - 4.000

75
XAVIER VEILHAN (N.1963)

“Les Danseurs”, 2000
Da série “Les Hommes Nus”, nº 3 

Impressão a jacto de tinta montada sobre alumínio 
Assinada em etiqueta no verso 

Ed. 2/3
160 x 120 cm

From the series "Les Hommes Nus", nº 3 
Inkjet print mounted on aluminum 

Signed on label on the reverse 
Ed. 2/3

€ 7.000 - 10.000
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76 
LIANG SHAOJI (N. 1945)
Sem título (chair, 5 worms), 1999
Da série “Nature Series” 
Fotografia a cores montada em alumínio 
Ed. 2/2
180x124,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Art & Public, Genève; 
Colecção particular/Private collection.

Untitled (chair, 5 worms)
From “Nature Series” 
Colored photograph mounted on aluminum 
Ed. 2/2

€ 3.000 - 5.000

77 
OLAF BREUNING (N. 1970)
“Ankunft I”, 1999
C-print montada em alumínio 
Assinada em etiqueta no verso 
Ed. 1/2 P.A. + 3
122 x 155 cm

C-print mounted on aluminum 
Signed on label on the reverse 
Ed. 1/2 A.P. + 3

€ 5.000 - 8.000
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78 
NORITOSHI HIRAKAWA (N. 1960)
"Le Murmure de la Mer - “The fog”"
C-print montada em plexiglass 
Assinada, datada 1999 e numerada 5/5 no verso 
32x47,5 cm

C-print mounted on plexiglass 
Signed, dated 1999 and numbered 5/5 on the reverse

€ 3.000 - 4.000

79 
NORITOSHI HIRAKAWA (N. 1960)
“The Departure”, 2001
C-print montada em plexiglass 
85x203,5 cm
C-print mounted on plexiglass

€ 8.000 - 12.000

104

105



80
NAN GOLDIN (N. 1953)

“Ivy wearing a Fall, Boston”, 1973
Fotografia a preto e branco sobre papel 

Ed. 5/18
46,5x32 cm (mancha/image)

Exemplar da mesma edição na colecção Solomon R. Guggenheim 
Museum, Nova Iorque. 

 Exposições/ Exhibitions: 
Yvon Lambert Gallery,  Nan Goldin “Love Streams”, Paris, 1997.

Black and white photograph on paper 
Ed. 5/18

Same edition photograph belonging to the collection of Solomon R. Guggenheim 
Museum, New York.

€ 5.000 - 8.000
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81
PAULO NOZOLINO (N. 1955)

“Mulhouse I” / “Mulhouse II”
Díptico 

Impressões em gelatina de prata montadas em alumínio 
Assinadas, datadas Mulhouse 2001 e numeradas 1/3 no verso

78,5x118,5 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC.

Diptic 
Gelatine silver print mounted on aluminium  

Signed, dated Mulhouse 2001 and numbered 1/3 on the reverse

€ 10.000 - 20.000
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82
PAULO NOZOLINO (N. 1955)

“Budapest”
Impressão em gelatina de prata montada em alumínio 

Assinada, datada Budapest 1996 e numeradas 3/3 no verso
78,5x118,5 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC.

Gelatine silver print mounted on aluminium  
Signed, dated Budapest 1996 and numbered 3/3 on the reverse

€ 6.000 - 10.000
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83 
AUGUSTO ALVES DA SILVA (N. 1963)
“Xerox”
Fotografia a cores 
Assinada, datada 2002 e numerada 1/3 no verso
93,5x111 cm

Colour photograph 
Signed, dated 2002 and numbered 1/3 on the reverse

€ 2.500 - 3.500

84 
AUGUSTO ALVES DA SILVA (N. 1963)
Sem título
Da série “CNB” 
C-Print 
Assinada, datada 2001 e numerada 2/5 no verso
125x152 cm
Fotografia da mesma edição na Colecção António Cachola.

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC.

Untitled
From the series "CNB"  
C-Print 
Signed, dated 2001, and numbered 2/5 on the reverse
Photograph of the same edition in António Cachola’s Collection.

€ 3.000 - 4.000

112
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85 
JOSÉ LUÍS NETO (N. 1966)
“Irgendwo”
Série de 21 fotografias  
Prova, gelatina e prata 
Assinadas, datadas 1998 e numeradas 1/1 + 1 P.A. no verso 
(uma não assinada, não datada e não numerada)
1,1x1,5 cm (x21) 
26,2x21,4 cm (molduras)
Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC 

Twenty one photographs series 
Proof, gelatine and silver 
Signed, dated 1998 and numbered 1/1 + 1 A.P. on the back 
(one is not signed, dated or numbered)

€ 10.000 - 20.000

114
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86
JOSÉ LUÍS NETO (N. 1966)

“Não”
Série de 10 fotografias  
Prova, gelatina e prata 

Assinadas, datadas 1996 e numeradas 3/5 no verso
2x3,2 cm (x10) 

10,5x10,5 cm (molduras)

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC.

Ten photographs series 
Proof, gelatine and silver 

Signed, dated 1996 and numbered 3/5 on the reverse

€ 5.000 - 7.000
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87 
JOSÉ LUÍS NETO (N. 1966)
“Irgendwo III”, 2003
Série de 7 fotografias  
Prova, gelatina e prata 
Assinadas e numeradas 2/3 no verso 
(uma não assinada e não numerada)
1,4x1,8 cm (x7) 
25,5x17,5 cm (molduras)

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC

Seven photographs series 
Proof, gelatine and silver 
Signed and numbered 2/3 on the reverse 
(one is not signed or numbered)

€ 3.000 - 6.000
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88
THOMAS STRUTH (N. 1974)

“Passage de 27 Setiembre Lima/Peru”
C-Print 

Assinada, datada 2003 e numerada 5/10 no verso 
Assinada em etiqueta no verso

45x58,5 cm

Proveniência/ Provenance: 
Galerie Max Hetzer, Berlim; 

Colecção particular/Private collection.

C-Print 
Signed, dated 2003 and numbered 5/10 on the reverse 

Signed label at the back

€ 5.000 - 8.000

120
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89
JOÃO TABARRA (N. 1966)

“The Keeper”, 2007
Fotografia a cores 

Ed. 1/5 + 1 P.A.
180x225 cm

Exposições/ Exhibitions: 
“Narrativa Interior”, Centro de Arte Moderna José Azeredo 

Perdigão - Fundação Calouste (CAM), Lisboa, 2014.

Color photograph  
Ed. 1/5 + 1 A.P.

€ 8.000 - 12.000

122
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90 
MARTA SICURELLA (N. 1978)
Sem título, 2004
C-Print 
Ed. 1/1 + 2 P.A.
50x75 cm

Untitled
C-Print 
Ed. 1/1 + 2 A.P.

€ 400 - 600

92 
RUI MOREIRA (N. 1971)
“Via Láctea”, 1997
Cibachrome
60x91,5 cm

Fotografia da mesma edição na Colecção da Fundação Luso-Americana para o 
Desenvolvimento (FLAD).

Cibachrome
Photograph of the same edition in the Luso-American Development Foundation (FLAD) collection.

€ 1.500 - 2.500

91 
MARTA SICURELLA (N. 1978)
Sem título, 2004
C-Print 
Ed. 1/1 + 2 P.A.
50x75 cm

Untitled, 2004
C-Print 
Ed. 1/1 + 2 A.P.

€ 400 - 600

124
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93 
ROLAND LABOYE (N. 1944)
Conjunto de 37 fotografias
A preto e branco 
Dez com carimbo e uma assinada, datada 6.86 e com carta no verso 
(pequenos defeitos nas margens)
24x17,8 cm (x35) 
17,8x12,7 cm (x2)

Set of 37 photographs
Black and white 
Ten with stamp and one signed, dated 6.86 and with letter on the reverse 
(small defects on the edges)

€ 1.500 - 2.500

94 
JOÃO LUÍS BENTO (N. 1969)
Sem título, 1999
Fotografia digital sobre papel Cibachrome Polyester  
Ed. 3
40x30 cm

Untitled, 1999
Digital photograph on Cibachrome Polyester paper 
Ed. 3

€ 300 - 500
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95 
ALBERTO CARNEIRO (N. 1937)
“E a cerejeira floriu”, 1998-1999
Escultura em madeira
112x65x65 cm (1 peça) 
108x75x90 cm (2 peças) 
120x75x90 cm (3 peças)

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC, 2003. 

Bibliografia/ Literature:  
Pedro Lapa, “Um museu para desarrumar a história”, Público/Mil 
Folhas, Nº 4790, Lisboa, 3 de Maio de 2003.

Wooden sculpture 

€ 25.000 - 35.000
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96 
LUIS FEITO (N. 1929)
Sem título
Óleo sobre papel colado em tela 
Assinado e datado 64 
(craquelé)
65x50 cm

Com certificado da Galeria de São Bento.

Untitled
Oil on paper laid on canvas 
Signed and dated 64 
(craquelé)
Authenticity certificate from Galeria de São Bento.

€ 5.500 - 9.000

97 
KAREL APPEL (1921-2006)
Sem título
Óleo sobre papel colado em tela 
Assinado e datado 71
57x75 cm

Untitled
Oil on paper laid on canvas 
Signed and dated 1971

€ 18.000 - 25.000

130
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98
PAULA REGO (N. 1935)

“Cortesão”
Acrílico sobre papel 

Assinado e datado 81 no verso
76,6x56,9 cm

Acrylic on paper 
Signed and dated 81 on the reverse

€ 60.000 - 80.000

132
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99 
ANTÓNIO AREAL (1934-1978)
“Josefa com o brinco ou Retrato da Josefa (d’Ayala) de Óbidos 
no dia da sua admissão”
Tinta de esmalte sobre platex 
Assinada e datada 71 frente e verso
31,5x31,5 cm

Enamel paint on platex 
Signed and dated 71 front and back

€ 3.000 - 4.000

100 
ANTÓNIO AREAL (1934-1978)
"Teoria e prática da dança clássica"
Tinta de esmalte sobre platex 
Assinada e datada 72 frente e verso
70,3x67 cm

Enamel paint on platex 
Signed and dated 72 front and back

€ 6.000 - 8.000

134
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101 
JOAQUIM BRAVO (1935-1990)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado
60x50 cm 

Exposições/ Exhibitions: 
“Joaquim Bravo”, Cesar Galeria, Lisboa e Árvore Cooperativa de Actividades 
Artísticas, Porto, 1997/1998, Cat. p. 14.

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed

€ 2.500 - 4.000

102 
ÁLVARO LAPA (1939-2006)
“Gauguin (O Casamento)”
Acrílico e colagem sobre platex 
Assinado 
Datado 1966-81-95 no verso
57x82,5 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC.

Acrylic and collage on platex 
Signed 
Dated 1966-81-95 on the reverse

€ 8.000 - 12.000

136
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103 
PEDRO CHORÃO (N. 1945)
Sem título
Acrílico sobre tela 
Assinado e datado 1992 no verso
81x100 cm

Untitled 
Acrylic on canvas 
Signed and dated 1992 on the reverse

€ 1.200 - 2.200

104 
JOAQUIM BRAVO (1935-1990)
Sem título
Acrílico sobre tela  
Assinado e datado 86
60x70 cm 

Exposições/ Exhibitions: 
“Joaquim Bravo”, Cesar Galeria, Lisboa e Árvore Cooperativa de Actividades 
Artísticas, Porto, 1997/1998, Cat. p. 12.

Untitled
Acrylic on canvas 
Signed and dated 86

€ 2.500 - 4.000

138
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105 
JUSTINO ALVES (N.1940)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 78
21x14,5 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 78

€ 400 - 600

106 
JOÃO VIEIRA (1934-2009)
Sem título
Óleo sobre cartão 
Assinado e datado 88
54x39,5 cm

Untitled
Oil on cardboard 
Signed and dated 88

€ 2.500 - 3.500

140
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107 
ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título
Acrílico sobre papel  
Assinado 
42,5x61 cm 

Untitled
Acrylic on paper 
Signed

€ 3.500 - 5.000

108 
ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)
Sem título
Técnica mista sobre papel 
Assinada e datada 83
55,5x56 cm

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 83

€ 2.500 - 3.500

142
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109 
MENEZ, MARIA INÊS (1926-1995)
Sem título
Guache sobre papel 
Assinado e datado 82 frente e verso
16x24,5 cm

Untitled
Gouache on paper 
Signed and dated 82 front and back

€ 2.000 - 3.000

110 
ARPAD SZENES (1897-1985)
Sem título
Têmpera sobre papel 
Assinada e datada 76
29x21 cm

Untitled
Tempera on paper 
Signed and dated 76

€ 5.000 - 8.000

144
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111
FERNAND LÉGER (1881-1955)

Sem título ("Deux Soldats dans les Tranchées")
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 13-10-16

23x18 cm

Com etiqueta no verso da Galerie Bonnier, Genebra.

Untitled (“Deux Soldats dans les Tranchées”)
Ink on paper 

Signed and dated 13-10-16

With label from Galerie Bonnier (Geneva) on the back.

€ 20.000 - 30.000

146
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112 
ROBERT DELAUNAY (1885-1941)
“Helice 23”
Guache sobre papel 
Assinado e datado 1923
39x25,5 cm

Gouache on paper 
Signed and dated 1923

€ 20.000 - 30.000

113 
SONIA DELAUNAY (1885-1979)
“Projet Album nº1, F. 1228”
Guache sobre papel 
Assinado e datado 1916
23x22,5 cm

Com etiqueta no verso do Serviço de Exposições e Museografia da Fundação 
Calouste Gulbenkian, atribuindo a obra à colecção da artista em Paris.  
 Exposições/ Exhibitions: 
"Sonia e Robert Delaunay em Portugal e os seus Amigos", Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1972, Cat. img. 34.2.

Gouache on paper
With label on the back from Calouste Gulbenkian Foundation’s  Serviço de Exposições e 
Museografia, attributing this work to the artist’s collection in Paris.

€ 20.000 - 30.000

148
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114
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)

“Autoportrait”
Pastel sobre papel 

Assinado e datado 31
32x49 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Galeria Emi-Valentim de Carvalho, Lisboa, 1984, Cat. nº28 ill.; “Vieira da Silva-Arpad Szenes”, Casa de 

Serralves, Porto, 1989, ill. nº2; “O Rosto da Máscara”, Centro Cultural de Belém, Lisboa, 1994. 
 Bibliografia/ Literature: 

C. Fernandes, pp. 20 e 26; P. Fernandes, ill.; P. Martins, ill. p. 8; “Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”, 
p. 23, ill. 84.

Pastel on paper 
Signed and dated 31

€ 20.000 - 30.000

150
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115
EDUARDO VIANA (1881-1967)

Sem título (Estudo para “K4 Quadrado Azul”)
Pastel sobre papel

24x32,5 cm

Certificado no verso pela mulher do pintor, Noémia Viana. 
Estudo para “K4 Quadrado Azul” que integra a colecção do Centro de Arte Moderna da

 Fundação Calouste Gulbenkian.

Untitled (study for “K4 Quadrado Azul”)
Pastel on paper

Certificated on the back by the painter’s wife, Noémia Viana. 
Study for “K4 Quadrado Azul” which integrates the collection of the Modern Art Center of the Calouste 

Gulbenkian Foundation.

€ 15.000 - 20.000
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116
JÚLIO RESENDE (1917-2011)

“Caminhantes”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 1950 frente e verso
130x162 cm

Exposições/ Exhibitions: 
Fundação Calouste Gulbenkian, Secretariado Nacional da Informação, "Arte 
Portuguesa - Pintura e Escultura do Naturalismo aos Nossos Dias", Bruxelas, 

Paris, Madrid, 1967/1968; "O Homem e a Terra Alentejana", Celeiro da 
F.N.P.T., Évora, 1970; "Exposição Retrospectiva de Júlio Resende", Centro de 

Arte Moderna, Museu Nacional de Soares dos Reis, 1979, Cat..

Bibliografia/ Literature:
José-Augusto França, "Júlio Resende", p. 6; "Resende - Dezasseis Re-

produções a Preto e a Cores", textos de Eugénio de Andrade, José-Augusto 
França e Virgílio Ferreira. 

Oil on canvas 
Signed and dated 1950 front and back

€ 55.000 - 65.000
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117 
FRANCIS SMITH (1881-1961)
Sem titulo
Guache sobre papel 
Assinado
45x29,3 cm 

Untitled
Gouache on paper 
Signed

€ 6.000 - 8.000

118 
FRANCIS SMITH (1881-1961)
“Campagne Le Val prés Brignoles, Var”
Óleo sobre tela  
Assinado frente e verso
52x36 cm 

Oil on canvas 
Signed front and back

€ 10.000 - 15.000

156
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119
JÚLIO POMAR (N. 1926)

“Picador II”
Óleo sobre tela 

Assinado e datado 63
73x100 cm

Com carimbo no verso da Colecção Jorge de Brito. 
 Exposições/ Exhibitions: 

“Júlio Pomar - Tauromachies”, Galerie Lacloche, Paris, 1964, Cat. nº2; “The 
3rd International Young Artists Exhibition”, Tokyo, 1964, Cat. p.25. 

 Bibliografia/ Literature: 
Denys Chevalier, “Aujourd’hui - Art et Architecture”, nº45, Abril, p.55; 

Maurice Rheims (dir.), “Catalogue Bolaffi d’Art Moderne - Le Marché de 
Paris”, p. 315, nº3. 

 Proveniência/ Provenance: 
Galeria 111, Lisboa; 

Colecção particular/Private collection.

Oil on canvas 
Signed and dated 63

With stamp at the back from Jorge de Brito’s collection

€ 60.000 - 80.000

158

159



120 
JÚLIO POMAR (N. 1926)
Sem título
Óleo sobre tela colada em madeira 
Assinado e datado 87
51x35 cm

Untitled
Oil on canvas laid on wood panel 
Signed and dated 87

€ 30.000 - 50.000

121 
JOÃO HOGAN (1914-1988)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 1984
64,5x91,5 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 1984

€ 15.000 - 20.000

160
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122 
ILDA DAVID (N. 1955)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 87 no verso
35,3x24,5 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 87 on the reverse

€ 500 - 800

123 
ILDA DAVID (N. 1955)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 86
33x24 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 86

€ 500 - 800

162
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124 
GONÇALO MABUNDA (N. 1975)
“O Homem do Passado”, 2016
Escultura em metal e armas recicladas
66x50 cm 

Metal sculpture and recycled weapons

€ 2.000 - 3.000

125 
GONÇALO MABUNDA (N. 1975)
“Totem I”
Escultura em metal reciclado
215x43x30 cm

Com certificado de autenticidade do artista. 

Recycled metal sculpture
With authenticity certificate from the artist

€ 4.500 - 6.000

164
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126 
JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
Sem título
Escultura em pasta de papel pintada e colagens 
Assinada e datada 1985
44,5x80 cm

Untitled 
Painted paper paste sculpture with collages 
Signed and dated 1985 

€ 4.500 - 6.000

166
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127 
AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Têmpera sobre papel 
Assinada
25,5x16 cm

Untitled
Tempera on paper 
Signed

€ 800 - 1.200

128 
MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 1960 
(vestígios de humidade)
24x30,5 cm

Com certificado de autenticidade do artista.

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 1960 
(moisture traces)
Authenticity certificate from the artist.

€ 2.500 - 3.000

168
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129 
NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela 
Assinada
80x100 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas 
Signed

€ 2.500 - 3.500

130 
MALUDA (1934-1999)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado e datado 64
38x55 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed and dated 64

€ 3.500 - 5.000
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131 
BERNARDO MARQUES (1898-1962) 
Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada
35x26 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed

€ 400 - 600

132 
JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-1983)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 1938
45x33 cm

Untitled
Ink on paper 
Signed and dated 1938

€ 3.000 - 4.000
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133 
ANTÓNIO SENA
Sem título
Técnica mista sobre papel  
Assinada e datada 85
22x29,5 cm 

Untitled
Mixed media on paper 
Signed and dated 85

€ 2.000 - 3.000

134 
JÚLIO RESENDE (1917-2011)
Sem título
Pastel sobre papel 
Assinado 
Com inscrição “Fogo”
75x99,5 cm

Untitled
Pastel on paper 
Signed 
With inscription "Fogo"

€ 12.000 - 18.000
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135 
AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Aguarela e tinta-da-china sobre papel 
Assinada e datada 81
14,7x21 cm

Untitled
Watercolor and ink on paper 
Signed and dated 81

€ 300 - 500

136 
AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Aguarela e tinta-da-china sobre papel 
Assinada
14,7x21 cm 

Untitled
Watercolor and ink on paper 
Signed

€ 300 - 500

137 
AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Aguarela e tinta-da-china sobre papel 
Assinada
14,7x21 cm

Untitled
Watercolor and ink on paper 
Signed

€ 300 - 500

138 
JÚLIO RESENDE (1917-2011)
Sem título
Aguarela sobre papel 
Assinada e datada Veneza 47
22x30 cm

Untitled
Watercolor on paper  
Signed and dated Veneza 47

€ 4.000 - 5.000
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139 
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
“A Bota do Botas “Manholas””
Gauche e caneta sobre papel 
Assinado e datado 2002 frente e verso
11,5x27 cm

Gouache and pen on paper 
Signed and dated 2002 front and back

€ 2.000 - 3.000

141 
JULES PERAHIM (1914-2008)
“Capricorne”
Óleo sobre tela 
Assinado frente e verso e datado 69 no verso
61x46 cm 

Oil on canvas 
Signed front and back, dated 69 on the reverse

€ 3.000 - 5.000

140
MÁRIO CESARINY (1923-2006)

Sem título
Têmpera sobre papel 

Assinada 
Com dedicatória “Para o Tiago”

30,5x45 cm

Untitled
Tempera on paper 

Signed 
Dedicated "Para o Tiago"

€ 3.500 - 4.500
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142 
MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título (Linha de Água)
Acrílico sobre platex 
Assinado 
Com desenhos e poema no verso
32,5x72,5 cm

Untitled
Acrylic on pltaex 
Signed 
Drawings and poem on the reverse

€ 5.000 - 8.000

143 
ARTUR BUAL (1926-1999)
Sem título
Óleo sobre tela 
Assinado
73x50 cm

Untitled
Oil on canvas 
Signed

€ 1.500 - 2.000
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144 
JOÃO CUTILEIRO (N. 1937)
Sem título
Escultura em mármore e arame 
(pequenos defeitos)
21x59x57 cm

Untitled 
Marble and wire sculpture 
(minor defects)

€ 1.500 - 2.000

145 
MANUEL ROSA (N. 1953)
Sem título
Escultura em bronze patinado  
Assinada e marcada P.A. no verso 
Diam.: 38 cm 

Untitled
Sculpture on patinated bronze 
Signed and marked A.P. on the reverse

€ 1.500 - 2.000
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146 
CANTO DA MAYA (1890-1981)
Jarra
Em cerâmica vidrada  
Fabrico de Boulogne-sur-Seine por André Fau 
Marcada na base com carimbo “Boulogne S/S” 
(vestígios da assinatura de Canto da Maya na base)
Alt.: 29 cm

Vase
Glazed ceramic 
Made by André Fau at Boulogne-sur-Seine 
Marked at the base with stamp "Boulogne S/S" 
(traces of Canto da Maya's signature at the base)

€ 800 - 1.200

147 
BELA SILVA (N. 1966)
Sem titulo
Escultura em grés vidrado 
Assinada na base
Alt.: 23 cm

Untitled
Glazed stoneware 
Signed at the base

€ 800 - 1.200

148 
PABLO PICASSO (1881-1973)
“Hibou”, 1954
Jarro em cerâmica pintada e vidrada 
Marcado na base com carimbo “Madoura 
Plein Feu”, “Edition Picasso” e “Edition 
Picasso” sob vidrado 
Edição de 500
Alt.: 24,7 cm

Ceramic jug, painted and glazed 
Marked on the base "Edition Picasso" and with 
two stamps "Madoura Plein Feu"/ "Edition 
Picasso"  
Edition of 500

€ 4.000 - 7.000
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185



149 
PAUL DELVAUX (1897-1994)
“La Veillée”
Gravura sobre papel 
Assinada e numerada 29/45
19x29 cm (mancha/image)

Etching on paper 
Signed and numbered 29/45

€ 1.000 - 1.500

150
SALVADOR DALÍ (1904-1989)

“Diane de Poitiers”, 1977
Gravura a ponta-seca sobre papel Arches 

Assinada e numerada 130/250 
(defeitos no papel)

39,5x49,5 cm (mancha/image)

Drypoint on Arches paper 
Signed and numbered 130/250 

(defects to the paper)

€ 1.000 - 1.500

151 
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
“Carnaval”
Litografia sobre papel 
Assinada e numerada 129-190
18x23 cm (mancha/image)

Lithograph on paper 
Signed and numbered 129-190

€ 400 - 600

152 
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
“Rua (La Rue)”
Litografia sobre papel 
Assinada, datada 1953 e numerada 87-150
56x45 cm (mancha/image)

Bibliografia/ Literature:  
“Vieira da Silva - Obra Gráfica 1933-1991”, 
Colecção Gérard A. Schreiner, p. 41.

Lithography on paper 
Signed, dated 1953 and numbered 87-150

€ 1.000 - 1.200

153 
ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
“Composition”
Litografia a cores sobre papel 
Assinada e numerada 104/125
51,5x36,5 cm (mancha/image) 

Lithography 
Signed and numbered 104/125

€ 400 - 600
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154 
LOURDES CASTRO (N. 1930)
“Sombra Projetada de André Morain”, 1970
Serigrafia sobre rodhoïd 
Assinada e numerada 100/190
57,5x50,5 cm

Silkscreen on rodhoid 
Signed and numbered 100/190

€ 800 - 1.200

155 
JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 2005
Águatinta sobre papel 
Assinada e numerada 4/9 
Ed. 9 + 3 HC 
(defeitos)
138x189 cm (mancha/imagem)

Exposições/ Exhibitions:  
“José Pedro Croft Gravura”, Galeria de Exposições Temporárias do Centro de Arte 
Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa, 2007, Cat. pp. 50-51.

Untitled, 2005
Aquatint on paper 
Signed and numbered 4/9
Ed. 9 + 3 HC 
(defects)

€ 1.500 - 2.000
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156
PAULA REGO (N. 1935)

“Moon Eggs”, 2005
Série completa de cinco gravuras e águatinta 

sobre papel Somerset, coloridas à mão por 
Charlotte Hodes  

Assinadas e numeradas 11/25
34,3x29,5 cm (mancha/image) 
19,5x20,5 cm (mancha/image) 

Complete series of five etchings and aquatint on 
Somerset paper, hand-colored by Charlotte Hodes  

Signed and numbered 11/25

€ 3.200 - 4.500

157
PAULA REGO (N. 1935)

“Messenger”
Da série “The Children’s Crusade”, 1996-1998 

Gravura e águatinta sobre papel Somerset 
Assinada e numerada XII/XIV P.A. 

Com carimbo seco da Culford Press
29,3x19,8 cm (mancha/image) 

From the series "The Children's Crusade", 1996-1998 
Etching and aquatint on Somerset paper colored by hand by 

Charlotte Hodes 
Signed and numbered  XII/XIV A.P. 
With dry stamp from Culford Press

€ 1.000 - 2.000

158 
PAULA REGO (N. 1935)
“Black Dog”
Da série “The Children’s Crusade”, 1996-1998 
Gravura e águatinta sobre papel Somerset 
Assinada e numerada XII/XIV P.A. 
Com carimbo seco da Culford Press
29,3x19,8 cm (mancha/image)

From the series "The Children's Crusade", 1996-1998 
Etching and aquatint on Somerset paper colored by hand by 
Charlotte Hodes 
Signed and numbered  XII/XIV A.P. 
With dry stamp from Culford Press

€ 1.000 - 2.000

159 
PAULA REGO (N. 1935)
“Lost Girl”
Da série “The Children’s Crusade”, 1996-1998 
Gravura e ponta-seca sobre papel Somerset 
Assinada e numerada XII/XIV P.A. 
Com carimbo seco da Culford Press
29,3x19,8 cm (mancha/image)

From "The children's Crusade" series, 1996-1998 
Etching and dry point on Somerset paper 
Signed and numbered XII/XIV A.P. 
With dry stamp from Culford Press

€ 1.000 - 2.000

160
PAULA REGO (N. 1935)

“Farewell”
Da série “The Children’s Crusade”, 1996-1998 

Gravura e águatinta sobre papel Somerset colorida 
à mão por Charlotte Hodes 

Assinada e numerada XII/XIV P.A. 
Com carimbo seco da Culford Press

29,3x19,8 cm (mancha/imagem) 

From the series "The Children's Crusade", 1996-1998 
Etching and aquatint on Somerset paper colored by hand 

by Charlotte Hodes 
Signed and numbered  XII/XIV A.P. 
With dry stamp from Culford Press

€ 1.000 - 2.000
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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.

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
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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.



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

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



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

14 - 15 MARÇO 2018
14 - 15 March 2018



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

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA
In Euros and excluding Buyer´s remium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu 
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma 
comissão de 15% + Iva, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.
Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible 
price in the sale. I here by declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s 
Premium + Vat, on a total of 18,45% on the hammer price.

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Nº Sale #                                                                                                                                                            DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

PERIHASTA  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

BALCÃO Branch
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