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PHILIP-LORCA DICORCIA

1

JOÃO LOURO (N. 1963)
“Blind Image # 54”
Acrílico sobre tela
Assinado no verso
65x81,5 cm

Acrylic on canvas
Signed on the reverse
€ 3.000 - 5.000

9

8

2

JOÃO PAULO FELICIANO (N. 1963)
“Colour Studies for Colour Building”
Caixa de luz
Com inscrição “João Paulo Feliciano 2002-2005”
83,5x193x16 cm

Light box
With inscription “João Paulo Feliciano 2002-2005”
€ 8.000 - 12.000

11

10

4
3

JOSÉ PEDRO COSTIGLIOLO (1902–1985)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 53
73x60 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 53

JOSÉ PEDRO COSTIGLIOLO (1902–1985)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 52
55x46 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 52
€ 6.000 - 10.000

€ 8.000 - 12.000

13

12

5

JULIÃO SARMENTO (N.1948)
"Codes Specific to Fear"
Da série "Domestic Isolation"
Técnica mista sobre tela
Assinada e datada Capa Rota 2002
302,5x500x8 cm
Exposições/ Exhibitions:
"Julião Sarmento. Domestic Isolation",
Galeria Mário Sequeira, Braga, 2002, Cat.

From the series "Domestic Isolation"
Mixed media on canvas
Signed and dated Capa Rota 2002
€ 60.000 - 90.000

15

14

6

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 2016
Escultura em gesso sobre ferro
106x65x60 cm
Proveniência/ Provenance:
Galeria Senda.

Untitled, 2016
Plaster on iron sculpture
€ 16.000 - 18.000

17

16

7

CILDO MEIRELES (N. 1948)
“Zero Dollar”
Das séries “Árvore do Dinheiro” (1969) e “Zero Dollars” (1978-84)
Duas notas
Impressão offset sobre papel
Assinadas e marcadas “series 1984 A”
(manchas numa das notas; vincos e pequenos furos em ambas)
6,5x15,5 cm (x2)

From “Árvore do Dinheiro” (1969) and “Zero Dollars” (1978-84) series
Two bills
Offset print on paper
Signed and marked “series 1984 A”
(one bill with stains and creases; both bills with small holes)

8

JAC LEIRNER (N. 1961)
Sem título, anos 80
Lápis sobre papel moeda recortado (1 cruzeiro)
Assinado
6,5x14,5 cm
Com certificado de autenticidade da artista.

Untitled, 80’s
Pencil on cut coin paper (1 cruzeiro)
Signed
With authenticity certificate from the artist.
€ 2.000 - 3.000

€ 2.000 - 3.000

19

18

9

PEDRO GOMES (N. 1972)
Sem título
Acrílico sobre papel
Assinado e datado 07
150x111 cm

Untitled
Acrylic on paper
Signed and dated 07
€ 2.000 - 3.000

10

ANA JOTTA (N. 1946)
Sem título
Pano serigrafado
226x137 cm

Untitled
Silkscreened fabric
€ 4.000 - 6.000

21

20

11

PEDRO SOUSA VIEIRA (N. 1963)
Sem título
Carvão sobre papel
21x30 cm

Untitled
Charcoal on paper
€ 400 - 600

12

PIA FRIES (N. 1955)
Sem título ("Dyptychon I"), 2004
Díptico
Óleo e gravura sobre papel
102x143 cm

Untitled ("Dyptychon I"), 2004
Diptych
Oil and etching on paper
€ 4.000 - 6.000

23

22

13

DANIEL MELIM (N. 1982)
“Mafarrico”, 2009
Tinta acrílica sem suporte
79x55 cm

Acrylic paint
€ 800 - 1.200

14

JOÃO PAULO FELICIANO (N. 1963)
Sem título
Óleo sobre papel
Assinado e datado 1985 no verso
Com inscrição “orientável em qualquer direcção” no verso
28,5x21 cm

Untitled
Oil on paper
Signed and dated 1985 on the reverse
With inscription “orientável em qualquer direcção” on the reverse
€ 500 - 800

25

24

15

HELENA ALMEIDA (N. 1934)
“La Ligne”
Tinta-da-china e guache sobre papel
Assinada e datada 85
29,5x21 cm

Ink and gouache on paper
Signed and dated 85
€ 3.000 - 5.000

16

HELENA ALMEIDA (N. 1934)
Sem título
Acrílico sobre platex
Assinado e datado 72
61x50 cm

Untitled
Acrylic on platex
Signed and dated 72
€ 6.000 - 10.000

27

26

17

ANA HATHERLY (N. 1929)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada 87
22,7x16 cm

Untitled
Ink on paper
Signed and dated 87
€ 500 - 800

18

ALEKSANDRA MIR (N. 1967)
“Black Sea/Odessa”
Da série “The World from Above”
Marcador Sharpie sobre papel
Assinado e datado 2003
122x122 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Aleksandra Mir: The World from Above”, Greengrassi Art Gallery,
London, 2004.

From “The World from Above” series
Sharpie marker on paper
Signed and dated 2003
€ 2.500 - 3.000

29

28

20

VASCO ARAÚJO (N. 1975)

19

ALBUQUERQUE MENDES (N. 1953)
“Freira”, 2002
Acrílico sobre tela em caixa de madeira com espelhos
37x27,5x11 cm

“Freira”, 2002
Acrylic on canvas in wood box with mirrors
€ 2.000 - 3.000

Sem título
Da série “L’incest”
Vitrine de metal pintado e vidro, peças em porcelana e texto bordado em tecido
Texto da obra “Eugénie de Franval” do Marquês de Sade
115x80x50 cm
Exposições/ Exhibitions:
“L’Incest/Vasco Araújo”, Museu do Azulejo, Lisboa, 2005/2006, Cat. pp. 20-21.

Untitled
From “L’incest” series
Painted metal vitrine and glass, porcelain pieces and embroidered text on fabric
Text from Marquis de Sade “Eugénie de Franval” short novel
€ 5.000 - 8.000

31

30

21

A. R. PENCK (1939-2017)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
40x30 cm
Com carimbo da Galerie Moderne Silkeborg Danmark no verso.

Untitled
Oil on canvas
Signed
With stamp from Galerie Moderne Silkeborg Danmark on the reverse.
€ 9.000 - 15.000

33

32

22

MIGUEL ÂNGELO ROCHA (N. 1964)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 03
50x70 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 03
€ 500 - 800

23

FRANCISCO TROPA (N. 1968)
Sem título
Da série “Transe”, 2005
Barro sobre papel
100x71 cm

Untitled
From “Transe” series, 2005
Clay on paper
€ 2.500 - 3.000

35

34

24

JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Aguarela sobre papel
Assinado e datado Porto Santo 2000
17x24 cm

Untitled
Watercolor on paper
Signed and dated Porto Santo 2000
€ 600 - 800

25

JORGE QUEIROZ (N. 1966)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 2000 no verso
43x28 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 2000 on the reverse
€ 3.000 - 4.000

37

36

26

27

28

JORGE QUEIROZ (N. 1966)

JORGE QUEIROZ (N. 1966)

Sem título
Grafite e lápis de cor sobre papel
Assinada e datada 98 no verso
21x14,7 cm

Sem título
Grafite e lápis de cor sobre papel
Assinada e datada 98 no verso
21x14,7 cm

Sem título
Grafite e lápis de cor sobre papel
Assinada e datada 98 no verso
21x14,7 cm

Untitled
Graphite and colored pencil on paper
Signed and dated 98 on the reverse

Untitled
Graphite and colored pencil on paper
Signed and dated 98 on the reverse

Untitled
Graphite and colored pencil on paper
Signed and dated 98 on the reverse

€ 2.000 - 3.000

€ 2.000 - 3.000

JORGE QUEIROZ (N. 1966)

€ 2.000 - 3.000

39

38

29

PIRES VIEIRA (N. 1950)
“Da Fragmentação do Olhar / Primeiro Arquivo 01”
Óleo sobre vidro, acrílico sobre madeira e lamelado de madeira
Com inscrição “Pires Vieira”
128x67x61 cm
Obras da mesma série em/ Works from the same series in:
“Antológica da Pintura à Pintura”, Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, Fundação
Carmona e Costa, Lisboa, 2014, pp. 31-32; Leonor Nazaré (coord.), “Pires Vieira - A Obra”, pp. 248-250.

Oil on glass, acrylic on wood and laminated timber
With inscription “Pires Vieira”
€ 8.000 - 12.000

41

40

30

PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
“A Janela Aberta”
Políptico (36 elementos)
Alkyd sobre MDF
Assinados e datados 1998 no verso
177x306 cm (total)

Polyptych (36 pieces)
Alkyd on MDF
Signed and dated 1998 on the reverse
€ 16.000 -20.000

43

42

32

GABRIELA ALBERGARIA (N. 1965)

31

JOÃO GALRÃO (N. 1975)
Sem título (#162)
Gesso e tinta acrílica
Assinado e datado 2006 no verso
80x80 cm

Untitled (#162)
Plaster and acrylic paint
Signed and dated 2006 on the reverse
€ 800 - 1.200

“Carpinus betulus, Oxford Botanic Garden”, 2012
Políptico (5 elementos)
Impressão a jacto de tinta e lápis de cor verde sobre
papel Sunset Hot Press Rag
Ed. 3/3 + PA
(uma das caixas acrílicas que emolduram os trabalhos
danificada)
34x40 cm (x5)
Com certificado de autenticidade da Galeria Vera
Cortês.

Polyptych (5 pieces)
Inkjet print and green pencil on Sunset Hot Press Rag paper
Ed. 3/3 + AP
(defects to one of the acrylic boxes that frame the work)
With authenticity certificate issued by Galeria Vera Cortês.
€ 2.000 - 3.000

45

44

33

HELENA ALMEIDA (N. 1934)
Sem título
Papel recortado e colagem
Assinado e datado 85 e com carimbo da artista no verso
29,3x20,5 cm

Untitled
Paper cut out and collage
Signed and dated 85 and with artist’s stamp on the reverse
€ 2.000 - 3.000

34

HELENA ALMEIDA (N. 1934)
“La Maison”
Fotografia a preto e branco
Assinada e datada 83
Com carimbo da artista no verso
(várias marcas no papel)
60x50 cm

Black and white photograph
Signed and dated 83
With artist’s stamp on the reverse
(several marks on the paper)
€ 9.000 - 15.000

47

46

36

PAULO NOZOLINO (N. 1955)

35

PAULO NOZOLINO (N. 1955)
“L., Wales”
Prova de gelatina de prata
Assinada e datada 1978 no verso
3,6x2,4 cm
Com certificado de autenticidade da
Galeria Quadrado Azul.

Gelatine silver print
Signed and dated 1978 on the reverse
With authenticity certificate issued by Galeria
Quadrado Azul.
€ 1.800 - 2.200

Sem título
Fotografia a preto e branco
Assinada, datada Veneza 1996 e numerada 1/5 no verso
Com a inscrição “impresso pelo autor em Paris, Março 1997” no verso
Suporte/capa da fotografia assinada, datada Veneza 1996, numerada 1/5
e com dedicatória
(pequeno defeito)
26,3x36,6 cm (papel/paper)
22,4x34 cm (mancha/image)

Untitled
Black and white photograph
Signed, dated Veneza 1996 and numbered 1/5 on the reverse
With the inscription “impresso pelo autor em Paris, Março 1997” on the reverse
Photograph support signed, dated Veneza 1996, numbered 1/5 and dedicated
(small defect)
€ 3.000 - 5.000

49

48

38
37

DANIEL BLAUFUKS (N. 1963)
Sem título
Da série “Álbum”, 2008
Impressão fotográfica
100x80 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Álbum”, Centro Cultural Vila Flor, Guimarães, 2008.
Bibliografia/ Literature:
“Álbum”, Edições do Centro Cultural Vila Flor de 1000 exemplares.

JORGE MOLDER (N. 1947)
Sem título
Da série “Inox”
Fotografia a preto e branco
Assinada, datada 1995 e numerada 3/3
115x115 cm

Untitled
From “Inox” series
Black and white photograph
Signed, dated 1995 and numbered 3/3
€ 3.000 - 5.000

Untitled
From “Álbum” series, 2008
Photographic print
€ 2.000 - 3.000

51

50

39

JORGE MOLDER (N. 1947)

40

JORGE MOLDER (N. 1947)

Sem título (7)
Da série “CD”
Polaroid
Assinada, datada 1998 e numerada 1/3
7,9x7,7 cm

Sem título (21)
Da série “CD”
Polaroid
Assinada, datada 1998 e numerada 1/3
7,9x7,7 cm

Exposições/ Exhibitions:
“Trabalhos de Precisão”, Galeria Pedro
Oliveira, Porto, 1998, Cat. “CD”, p. 13.

Exposições/ Exhibitions:
“Trabalhos de Precisão”, Galeria Pedro Oliveira,
Porto, 1998, Cat. “CD”, p. 29.

Untitled (7)
From “CD” series
Polaroid
Signed, dated 1998 and numbered 1/3

Untitled (21)
From “CD” series
Polaroid
Signed, dated 1998 and numbered 1/3

€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

41

VASCO ARAÚJO (N. 1975)
Sem título
Da série “A Hand of Bridge”
Fotografia a cores e texto
Assinada e datada 2005 no verso da moldura
61,5x124 cm

Untitled
From “A Hand of Bridge” series
Colored photograph with text
Signed and dated 2005 on the frame’s back
€ 4.000 - 6.000

53

52

(….) ENTEDIAVA-ME FAZER UMA
REPRESENTAÇÃO REALISTA DE UMA
IMAGEM OBJECTIVA: POR EXEMPLO, UMA
MULHER SENTADA NUMA CADEIRA É
UMA MULHER SENTADA NUMA CADEIRA,
MAS NÃO É ISSO QUE ME INTERESSA.
INTERESSA-ME TUDO AQUILO QUE ANDA
À VOLTA DO FACTO DE UMA MULHER
ESTAR SENTADA NUMA CADEIRA.
PORQUE É QUE A MULHER ESTÁ
SENTADA NA CADEIRA, AONDE É QUE
A MULHER ESTÁ SENTADA NA CADEIRA,
COMO É QUE A MULHER ESTÁ SENTADA
QUANDO ESTÁ SENTADA NA CADEIRA,
QUAL É O POSICIONAMENTO DO CORPO
DELA EM RELAÇÃO À CADEIRA? TUDO
MENOS O SIMPLES FACTO DE ELA ESTAR
SENTADA NA CADEIRA.
JULIÃO SARMENTO EM ENTREVISTA COM ALEXANDRE MELO
CATÁLOGO DA EXPOSIÇÃO APRESENTADA NA FUNDAÇÃO SERRALVES, 1992

”

JULIÃO SARMENTO

”

42

JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
“Lacan’s Assumption”, 2003
Video transferido para DVD, cor e som
Ed. 10/12 + 3 P.A.
Duração: 12’ 07’’ 20Fr
Composto por Cassete Betacam Master, DVD Archive Copy, DVD Exhibition Copy e
certificado de autenticidade assinado pelo artista.
Peça da mesma edição exposta em / Work from the same edition exhibited in:
Loop Fair 2003, Stand Galería Pepe Cobo, Barcelona, 2003; “Julião Sarmento: Echo”,
Van Abbemuseum, Eindhoven, 2004; Festival X, Flux, Lux, Lisboa, 2004; VideoZone
The 2nd International Video-Art Biennial in Israel, Center for Contemporary Art, Tel
Aviv, 2004; “25 frames por segundo: vídeos da Colecção da Fundação PLMJ”, Cinema
São Jorge, Lisboa, 2007; “No Food for Visitors”, L’Appartement 22, Rabat, 2008;
Julião Sarmento: “Lacan’s Assumption” e “Toile”, Espaço BES Arte e Finança, Lisboa,
2009; Cinematic, Threshold Artspace, Perth, Scotland, 2009-2010; “Transversalidades:
Julião Sarmento”, Espaço Nimas, Lisboa, 2012, “100 Obras, 10 Anos: Uma Selecção
da Colecção da Fundação PLMJ”, Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva , Lisboa,
2012-2013; “Una Forma Extrema de Privacidad: Julião Sarmento”, Museo de Arte
Carrillo Gil, México, D.F., 2013; “Julião Sarmento. Guest or Host?”, Fundación Luis
Seoane, A Coruña, 2014, Julião Sarmento, MAMAC Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain, Nice, 2014; “Julião Sarmento. Guest or Host?”, CAAM Centro Atlántico
de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, 2015-2016; “Julião Sarmento La chose,
même / The Real Thing”, Fondation Calouste Gulbenkian, Délégation en France,
Paris, 2016.

Video transfered to DVD, color and sound
Ed. 10/12 + 3 A.P.
Duration: 12’ 07’’ 20Fr
Comprising a Betacam Master cassette, DVD Archive Copy, DVD Exhibition Copy and a
certificate of authenticity signed by the artist.
€ 5.000 - 8.000

57

56

43

HELMUT NEWTON (1920-2004)
“Eva Herzigova in a John Galliano Bathsuit”
Prova de imprensa
Com carimbos “Monte Carlo, Monaco, June
1997 / Photos: Helmut Newton/Sygma” e
“Agência Dias da Silva” no verso
27x18 cm

Photographic press proof
With stamps “Monte Carlo, Monaco, June
1997 / Photos: Helmut Newton/Sygma” and
“Agência Dias da Silva” on the reverse
€ 300 - 500

44

HELMUT NEWTON (1920-2004)

45

“Eva Herzigova in a Robert Beaulieu Bathsuit”
Prova de imprensa
Com carimbos “Monte Carlo, Monaco, June 1997 / Photos:
Helmut Newton/Sygma” e “Agência Dias da Silva” no verso
21x21 cm

RUI CALÇADA BASTOS (N. 1971)

Photographic press proof
With stamps “Monte Carlo, Monaco, June 1997 / Photos: Helmut
Newton/Sygma” and “Agência Dias da Silva" on the reverse

Com certificado de autenticidade do artista.

€ 300 - 500

“Urban Scars #1”, 2005
Impressão Lambda
Ed. 1/3 + 1 PA
98x123 cm

Lambda print
Ed. 1/3 + 1 AP
With authenticity certificate from the artist.
€ 2.000 - 3.000

59

58

46

JOÃO SEGURO (N. 1979)
“Dioptrique”
Prova por revelação cromogénea
Assinada, datada 2006 e numerada
1/3 no verso da moldura
40,5x49,5 cm

Chromogenic proof
Signed, dated 2006 and numbered
1/3 on the frame’s back
€ 750 - 1.000

47

JOÃO SEGURO (N. 1979)
“Dioptrique”
Prova por revelação cromogénea
Assinada, datada 2006 e numerada
1/3 no verso da moldura
40,5x49,5 cm

Chromogenic proof
Signed, dated 2006 and numbered
1/3 on the frame’s back
€ 750 - 1.000

48

NUNO CERA (N. 1972)
Sem título (Al Berto/Sines) #2
Lambda print sobre dibond
Assinada, datada 2010 e numerada 1/3 + 1PA no verso da moldura
83x110 cm
Exposições/ Exhibitions:
“A Secreta Vida das Palavras”, CCEN - Centro Cultural Emmerico Nunes, Sines, 2010.

Untitled (Al Berto/Sines) #2
Lambda print on dibond
Signed, dated 2010 and numbered 1/3 + 1AP on the frame’s back
€ 2.000 - 3.000

61

60

49

NUNO CERA (N. 1972)
“Lost, Lost, Lost #9”, 2005
Da série “Lost, Lost, Lost”
Lambda print sobre dibond
Assinada em etiqueta no verso
Ed. 2/3 + 1PA
133x100 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Fantasmas”, CCB - Centro Cultural de Bélem, Lisboa, 2006, Cat.; “LOST, LOST, LOST”,
Galeria Pedro Cera, Lisboa, 2006.

50

ANDRÉ CEPEDA (N. 1973)
“Chicago Union Station, Chicago, Illinois”, 2008
Impressão a jacto de tinta
Ed. 3/3 + 1PA
126x160 cm

Inkjet print
Ed. 3/3 + 1AP
€ 3.500 - 5.000

From “Lost, Lost, Lost” series
Lambda print on dibond
Signed on label on the reverse
Ed. 2/3 + 1AP
€ 2.500 - 3.500

63

62

51

JENNY SAVILLE (N. 1970) + GLEN LUCHFORD (N. 1968)
“Closed Contact #10”
Da série “Closed Contact”, 1995-96
C-Print sobre Plexiglass
Assinada e numerada 2/6 no verso
243,5x182x17,5 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Jenny Saville & Glen Luchford. Closed Contact”, Gagosian, Beverly Hills, 2002.

From “Closed Contact” series, 1995-96
C-Print on Plexiglas
Signed and numbered 2/6 on the reverse
€ 10.000 - 15.000

65

64

52

PHILIP-LORCA DICORCIA (N. 1951)
“Los Angeles”, 1994
Ektacolor print montada em contraplacado
Assinada no verso
Ed. 15
63x95 cm
Proveniência/ Provenance:
Pace/McGill Gallery, New York.

Ektacolor print mounted to 4-ply board
Signed on the reverse
Ed. 15
€ 7.000 - 10.000

67

66

54
53

RAFAEL CANOGAR (N. 1935)
“Puerta de Ninurta”
Construção em papel artesanal pintado a óleo colado sobre platex
Assinada e datada 96 frente e verso
75x75 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Canogar. Obra recent”, Sala Pelaires Galeria d’Art, Palma de Mallorca, 1996; “Canogar
1957-1997”, Museo de Santa Cruz, Toledo, Museo de Ciudad Real, Ciudad Real, Museo de
Albacete, Albacete, 1997.

MANUEL CAEIRO (N. 1975)
“Sublime Precariedade #9”
Acrílico sobre linho
Assinado e datado 2008 no verso
100x140 cm

Acrylic on linen
Signed and dated 2008 on the reverse
€ 3.000 - 4.000

Oil on handmade paper construction laid on platex
Signed and dated 96 front and back
€ 4.000 - 6.000

69

68

55

ANA JOTTA (N. 1946)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2005 no verso
54x73 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2005 on the reverse
€ 3.000 - 5.000

56

PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2002 no verso
162x114 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2002 on the reverse
€ 5.000 - 8.000

71

70

58
57

PAULO QUINTAS (N. 1966)
“Playing with Ashes”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2001 no verso
130x130 cm

Oil on canvas
Signed and dated 2001 on the reverse

MARTA SOARES (N. 1973)
Sem título (Nº3)
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2006 no verso
87x93 cm

Untitled (Nº3)
Oil on canvas
Signed and dated 2006 on the reverse
€ 1.500 - 2.500

€ 800 - 1.200

73

72

59

ANA JOTTA (N. 1946)
Sem título
Lápis de cor sobre papel
Assinado e datado 1993
Com inscrição “série de 20” no verso
70x100 cm
Obras da mesma série no acervo da Colecção Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.

Untitled
Colored pencil on paper
Signed and dated 1993
With the inscription “série de 20” on the reverse
Works from the same series on Calouste Gulbenkian Foundation modern collection.
€ 2.500 - 3.500

60

PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
“Negro 05”
Da série “Trabalhos do Olhar”
Pastel de óleo sobre papel
Assinado e datado 2000
156x121 cm
Exposições/ Exhibitions:
“As Caras Surgem de Repente Iluminadas por Dentro”, Galeria Luís Serpa, Lisboa, 2000;
“Pedro Calapez - Obras Escolhidas 1992/2004”, Centro de Arte Moderna José de Azeredo
Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2004, Cat. pp. 124-126.

From “Trabalhos do Olhar” series
Oil pastel on paper
Signed and dated 2000
€ 4.500 - 7.000

75

74

62

JORGE MARTINS (N. 1940)

61

PEDRO PROENÇA (N. 1962)
“Fixos”
Acrílico sobre tela
Assinado
200x150 cm

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e com carimbo do artista no verso
151x151 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and with artist’s stamp on the reverse
€ 8.000 - 10.000

Acrylic on canvas
Signed
€ 4.000 - 5.000

77

76

64
63

RUI FERREIRA (N. 1977)
Sem título (“Bounce at Nothing”)
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2006 no verso
162x114 cm

Untitled (“Bounce at Nothing”)
Acrylic on canvas
Signed and dated 2006 on the reverse

FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
Sem título
Acrílico sobre papel artesanal
Assinado
126x98 cm

Untitled
Acrylic on handmade paper
Signed
€ 3.000 - 5.000

€ 2.000 - 3.000

79

78

66
65

MARTA RAMOS (N. 1975)
“Modelagem #1”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2002 no verso
105x105 cm

Oil on canvas
Signed and dated 2002 on the reverse
€ 500 - 800

DANIELA KRTSCH (N. 1972)
“I Never Promised You a Rose Garden #6”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 06 no verso
100x160 cm
Exposições/ Exhibitions:
“I Never Promised You a Rose Garden”, Minimal Gallery, Porto, 2006.

Oil on canvas
Signed and dated 06 on the reverse
€ 1.500 - 2.000

81

80

67

JOÃO QUEIROZ (N. 1957)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2004 no verso
90x170 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 2004 on the reverse
€ 10.000 - 15.000

83

82

68

JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título (#362)
Têmpera acrílica sobre papel “Kraft”
Assinada e datada 14/4/84 no verso
139x98 cm
Exposições/ Exhibitions:
Julião Sarmento, Anders Tornberg Gallery, Lund, 1986.

Untitled (#362)
Tempera pigments on Kraft paper
Signed and dated 14/4/84 on the reverse
€ 15.000 - 20.000

85

84

69

RUI CHAFES (N. 1966)

“Müd’und Flügelschwer III”, 1997
Escultura em ferro
77x48x76 cm

Exposições/ Exhibitions:
Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado: MNAC;
“Harmonia”, Galeria Canvas & Companhia, Porto, 1998, Cat. img. 149.

Iron sculpture
€ 12.000 - 18.000

87

86

70

RUI CHAFES (N. 1966)
“Cristal XIX”, 1996
Escultura em ferro
29x17x29 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Harmonia”, Galeria Canvas & Companhia, Porto,
1998, Cat. img. 79.

Iron sculpture
€ 6.000 - 10.000

89

88

71

RUI SANCHES (N. 1954)

Sem título (nº 13)
Da série “A Marat”
Esmalte industrial sobre prova serigráfica em papel
Assinado e datado 89
70x49,5 cm

Untitled (nº 13)
From “A Marat” series
Industrial enamel on serigraphic proof on paper
Signed and dated 89
€ 2.000 - 3.000

72

JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
“Fuentes” (#2015)
Acetato polivinílico, pigmento, fotocópias e colagem sobre papel
Assinado e datado Capa Rota 2008 no verso
70x50 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Julião Sarmento Notes Towards a Definition of Pleasure”, Galería Pepe
Cobo, Madrid, 2008; “A Secreta Vida das Palavras”, CAS Centro de Artes
de Sines, Sines, 2010.

“Fuentes” (#2015)
Polyvinyl acetate, pigment, photocopies and collage on paper
Signed and dated Capa Rota 2008 on the reverse
€ 5.000 - 8.000

91

90

74
73

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Acrílico sobre papel
Assinado e datado 07
100x70 cm
Com certificado de autenticidade da Galeria Filomena Soares.
Bibliografia/ Literature:
“José Pedro Croft, Escultura-Desenho-Gravura-Fotografia”, p. 186.

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 99
57x76 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 99
€ 4.000 - 6.000

Untitled
Acrylic on paper
Signed and dated 07
With authenticity certificate issued by Galeria Filomena Soares.
€ 6.000 - 10.000

93

92

75

RAFAEL CANOGAR (N. 1935)
Sem título
Colagem sobre papel
Assinada e datada 00
40x30 cm

Untitled
Collage on paper
Signed and dated 00
€ 2.500 - 3.500

76

ADRIANA MOLDER (N. 1975)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel esquisso
Assinada e datada 2001 no verso de uma das folhas e na caixa
200x220 cm

Untitled
Ink on paper
Signed and dated 2001 on the back of one of the sheets and on the box
€ 4.000 - 5.000

95

94

78
77

GAËTAN (N. 1944)
“Deixa o espinho, colhe a rosa”
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada 2000
32x24 cm

Ink on paper
Signed and dated 2000

ALBERTO CARNEIRO (N. 1937)
Sem título
Grafite sobre papel
Assinada e datada 1965
50x65 cm

Untitled
Graphite on paper
Signed and dated 1965
€ 500 - 800

€ 800 - 1.200

97

96

80

PAULA REGO (N. 1935)

79

FÁTIMA MENDONÇA (N. 1964)
Sem título
Carvão e pastel de óleo sobre papel
Assinado e datado 2007
41x52 cm

Untitled
Charcoal and oil pastel on paper
Signed and dated 2007

Sem título
Aguada sobre papel
Assinada
24,5x34 cm

Untitled
Watercolor on paper
Signed
€ 6.000 - 10.000

€ 1.000 - 2.000

99

98

81

BENGT LINDSTRÖM (1925-2008)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
46x38 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed
€ 5.000 - 8.000

82

KAREL APPEL (1921-2006)
Sem título, 1974
Técnica mista sobre papel
Assinada
33x29 cm
Com certificado de autenticidade emitido pela Karel Appel Foundation.

Untitled, 1974
Mixed media on paper
Signed
With authenticity certificate issued by Karel Appel Foundation.
€ 6.500 - 8.000

101

100

83

BENGT LINDSTRÖM (1925-2008)
“Homme de Glace”
Óleo sobre tela
Assinado
73,5x60 cm
Numerado F. 20 - 1289/97 no verso.

Oil on canvas
Signed

84

RAFAEL CANOGAR (N. 1935)

“Escena Urbana Nº XV”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 89 frente e verso
60x73 cm

Oil on canvas
Signed and dated 89 front and back
€ 6.000 - 8.000

Numbered F. 20 - 1289/97 on the reverse.
€ 6.000 - 8.000

103

102

86

XANA (N. 1959)

85

XANA (N. 1959)
Sem título
Acrílico sobre madeira
Assinado e datado 1988 no verso
129x27x7,5 cm

Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 89 Lagos no verso
53,8x65 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 89 Lagos on the reverse
€ 2.500 - 3.000

Untitled
Acrylic on wood
Signed and dated 1988 on the reverse
€ 3.000 - 4.000

105

104

87

88

Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 93
90x90 cm

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
Assinado e datado 98 na grade
80x100 cm

JOAQUIM BRAVO (1935-1990)

Exposições/ Exhibitions:
“Joaquim Bravo”, Cesar Galeria, Lisboa e Árvore Cooperativa de Actividades Artísticas, Porto,
1997/1998, Cat. p. 4.

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 93

JORGE MARTINS (N. 1940)

Untitled
Oil on canvas
Signed
Signed and dated 98 on the canvas mount
€ 5.500 - 8.000

€ 3.000 - 4.000

107

106

89

ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título
Acrílico e colagem sobre papel Steinbach Malmedy colado em MDF
Assinado
50x65 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Revisitar Obras dos Anos 60-70-80-90”, Galeria Neupergama, Torres Novas, 2004, Cat. p. 9.

Untitled
Acrylic and collage on Steinbach Malmedy paper laid on MDF
Signed
€ 8.000 - 12.000

109

108

90

ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título
Escultura a acrílico e carvão sobre madeira
Assinada
53x82x15 cm

91

EDUARDO NERY (1938-2013)
Sem título
Tinta sobre aglomerado de madeira
Assinada e datada 1969 no verso
(falhas)
76,5x76,5 cm

Untitled
Acrylic and charcoal on wood sculpture
Signed

Untitled
Paint on chipboard
Signed and dated 1969 on the back
(losses)

€ 8.000 - 12.000

€ 11.000 - 15.000

111

110

92

FERNANDO LANHAS (1923-2012)
“02-A-44”
Óleo sobre cartão
Assinado e datado 44
21,4x13,5 cm
Bibliografia/ Literature:
“Fernando Lanhas”, Museu de Serralves, p. 64.

Oil on cardboard
Signed and dated 44
€ 30.000 - 35.000

113

112

93

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 53
59x71 cm
Exposições:
"Vieira da Silva Arpad Szenes", Casa de Serralves, 1989, ill.* nº37; 20ª
Bienal Internacional de São Paulo, 1989, cat. nº12, ill.*; Musées Royaux des
Beaux-Arts, Bruxelas, 1991 ill.* p. 74.
Bibliografia / Literature:
"Vieira da Silva - Catalogue Raisonné", p. 205, ill. 1047.

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 53
Exhibitions:
"Vieira da Silva Arpad Szenes", Casa de Serralves, 1989, ill.* nº37; 20ª Bienal
Internacional de São Paulo, 1989, cat. nº12, ill.*; Musées Royaux des Beaux-Arts,
Bruxelas, 1991, ill.* p. 74.
€ 170.000 - 270.000

115

114

94

ANDRÉ LANSKOY (1902-1976)
Sem título
Guache e lápis sobre papel
Assinado
23x64 cm

Untitled
Gouache and pencil on paper
Signed
€ 6.000 - 9.000

95

MENEZ
Sem título
Óleo sobre tela colada em platex
Assinado
83x100 cm

Untitled
Oil on canvas laid on platex
Signed
€ 15.000 - 25.000

117

116

96

ARMAN (1928-2005)
Par de “Cello Chairs”
Em bronze e bronze patinado
Assinadas em um dos pés
Marcadas com marca de fundição
“bocquel fd.” e numeradas 150 e 152
84x41x44 cm

A pair “Cello Chairs”
In patinated bronze
Signed on one foot
Marked with the foundry mark “bocquel
fd.” and numbered 150 and 152
€ 4.000 - 6.000

119

118

98
97

ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)
Sem título
Acrílico sobre papel
Assinado e datado 98
76x56 cm

Untitled
Acrylic on paper
Signed and dated 98

ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 98
56x76 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 98
€ 2.500 - 3.500

€ 2.500 - 3.500

121

120

99

100

ANTÓNIO AREAL (1934-1978)

ANTÓNIO AREAL (1934-1978)

Sem título
Tinta de esmalte sobre platex
Assinada e datada 73 frente e verso
50x50 cm

Sem título
Tinta de esmalte sobre platex
Assinada e datada 73 frente e verso
50x50 cm

Untitled
Enamel paint on platex
Signed and dated 73 front and back

Untitled
Enamel paint on platex
Signed and dated 73 front and back

€ 5.000 - 8.000

€ 5.000 - 8.000

123

122

102

NIKIAS SKAPINAKIS (N. 1931)

101

GRAÇA MORAIS (N. 1948)
“Matança do Porco II”
Carvão e pastel sobre tela
Assinado e datado 1998
146x114 cm

“As Flores de O’Keeffe”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2007 frente e verso
50x65 cm

Oil on canvas
Signed and dated 2007 front and back
€ 6.000 - 8.000

Charcoal and pastel on canvas
Signed and dated 1998
€ 10.000 - 12.000

125

124

103

ALMADA NEGREIROS (1893-1970)
Sem título
Tinta-da-china e guache sobre papel
Assinada e datada 46
78x58 cm
Exposições/ Exhibitions:
“José de Almada Negreiros - Uma Maneira
de Ser Moderno”, Museu Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 2017, Cat. p. 211.

Untitled
Ink and gouache on paper
Signed and dated 46
€ 40.000 - 60.000

127

126

O AUTOR DESTAS PÁGINAS TAMBÉM
DESENHA E NÃO SABE EXPRESSAR
POR PALAVRAS A EXTRAORDINÁRIA
IMPRESSÃO QUE RECEBE SEMPRE
QUE COPIA O PERFIL DE QUALQUER
PESSOA. A NATUREZA CHEGA TÃO
COMPLEXA ÀS FEIÇÕES DE CADA
UM, QUE SOMOS FORÇADOS A
NÃO PODER ACEITAR CADA QUAL
RESUMIDO AO LUGAR EM QUE
A SOCIEDADE O PÕE. ATRAVÉS
DOS SÉCULOS, UMA LINHA ÚNICA
E INCESSANTEMENTE SEGUIDA
ACABOU POR TORNAR INIMITÁVEL
O PERFIL DE CADA UM.
JOSÉ DE ALMADA NEGREIROS, NOME DE GUERRA, 1925

”

ALMADA NEGREIROS

”

104

ALMADA NEGREIROS (1893-1970)
Sem título
Tinta-da-china e guache sobre papel
Assinada e datada 45
(pequenos rasgos no papel, um consolidado)
63,5x51 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Almada”, Fundação Calouste Gulbenkian, Centro de Arte Moderna, Lisboa, 1984, img. 58;
“José de Almada Negreiros - Uma Maneira de Ser Moderno”, Museu Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2017, Cat. p. 368.

Untitled
Ink and gouache on paper
Signed and dated 45
(small tears, one restored)
€ 40.000 - 60.000

131

130

105

RENÉ BÉRTHOLO (1935-2005)
Sem título
Técnica mista e colagem sobre papel
Assinada e datada 62
45x31,5 cm

Untitled
Mixed media and collage on paper
Signed and dated 62
€ 1.500 - 2.500

106

JÚLIO POMAR (N. 1926)
Sem título
Carvão sobre papel colado em tela
Assinado e datado 76
100x72 cm

Untitled
Charcoal on paper laid on canvas
Signed and dated 76
€ 10.000 - 12.000

133

132

107

108

Sem título
Grafite sobre papel
Assinada e datada 90
65x50 cm

Sem título
Grafite sobre papel
Assinada e datada 90
65x50 cm

Untitled
Graphite on paper
Signed and dated 90

Untitled
Graphite on paper
Signed and dated 90

€ 1.500 - 2.000

€ 1.500 - 2.000

GAËTAN (N. 1944)

GAËTAN (N. 1944)

109

LUÍS DOURDIL (1914-1989)
Sem título
Carvão sobre papel
Assinado e datado 77
100x70 cm
Bibliografia/ Literature:
Jorge Ramos de Carvalho (coord.), “A Pintura antes de Tudo - Catálogo
Comemorativo do Centenário do Nascimento do Pintor Luís Dourdil”, p. 32.

Untitled
Charcoal on paper
Signed and dated 77
€ 1.000 - 2.000

135

134

110

ANTÓNIO SENA (N.1941)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 87
32x49,5 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 87
€ 2.800 - 3.500

111

ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada
15,5x12 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed
€ 1.000 - 2.000

137

136

112

GONÇALO DUARTE (1935-1986)
Sem título
Aguarela e grafite sobre papel
Assinada
13,5x23,5 cm

113

Untitled
Watercolor and graphite on paper
Signed

Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 74
34x24 cm

€ 500 - 800

CARLOS CALVET (1928-2014)

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 74
€ 600 - 1.200

139

138

115

JOSÉ ESCADA (1939-1980)

114

MENEZ (1926-1995)

Sem título
Óleo sobre papel colado em tela
Assinado e datado 60
18x24 cm

Sem título
Técnica mista e colagem sobre papel
Assinada e datada 65
17,5x12,8 cm

Untitled
Oil on paper laid on canvas
Signed and dated 60

Untitled
Mixed media and collage on paper
Signed and dated 65

€ 1.500 - 2.500

€ 1.000 - 2.000

141

140

117
116

ARTUR BUAL (1926-1999)
Sem título
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 97
69x49 cm

Untitled
Oil on panel
Signed and dated 97
€ 1.500 - 2.000

JÚLIO POMAR (N. 1926)
“Nu (Gris-Argent)”
Colagem e pintura acrílica sobre tela
Assinada e datada 78 frente e verso
46x38 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Théâtre du Corps”, Galerie Bellechasse, Paris, 1979, Cat..
Proveniência / Provenance :
Galerie Bellechasse, Paris;
Colecção particular.
Bibliografia/ Literature:
“Júlio Pomar - Catálogo “Raisonné” II - Pinturas e “Assemblages” 1968-1985”, pp.
194-195, ill. 264.

Collage and acrylic on canvas
Signed and dated 78 front and back
€ 15.000 - 20.000

143

142

118

JÚLIO RESENDE (1917-2011)
“Mulheres na Ribeira”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1956 frente e verso
65x81 cm
Exposições/ Exhibitions:
“Exposição Retrospectiva da Obra do Pintor Júlio Resende”, Secretariado Nacional
da Informação, Lisboa, 1961, Cat. capa, p.; Fundação Calouste Gulbenkian,
Secretariado Nacional da Informação, “Arte Portuguesa - Pintura e Escultura do
Naturalismo aos Nossos Dias”, Bruxelas, Paris, Madrid, 1967/1968; “Exposição
Retrospectiva de Júlio Resende”, Centro de Arte Moderna, Museu Nacional de
Soares dos Reis, 1979.
Bibliografia/ Literature:
José-Augusto França, “Resende”, Separata do nº12 da Revista Lusíada, 1960, p.
9; “Resende - Dezasseis Reproduções a Preto e a Cores”, textos de Eugénio de
Andrade, José-Augusto França e Virgílio Ferreira, p..

Oil on canvas
Signed and dated 1956 front and back
€ 35.000 - 45.000

145

144

119

ANTÓNIO QUADROS (1933-1994)
Sem título
Tinta-da-china e aguada sobre papel
22,5x25,5 cm

Untitled
Ink and watery on paper
€ 600 - 800

120

EDUARDO VIANA (1881-1967)
Sem título (Estudo para “Sintra”)
Óleo sobre cartão
32,5x23,5 cm
Certificado no verso pela mulher do pintor,
Noémia Viana.

Untitled (Study for “Sintra”)
Oil on cardboard
Certificated on the reverse by the painter's wife,
Noémia Viana.
€ 5.000 - 8.000

147

146

121

STUART DE CARVALHAIS (1887-1961)

Sem título
Guache e grafite sobre papel
Assinado e datado 1930
(pequenas falhas na camada pictórica e manchas de humidade)
33x62 cm

Untitled
Gouache and graphite on paper
Signed and dated 1930
(minor losses to the pictoric layer and humidity stains)
€ 1.400 - 1.800

122

JOÃO HOGAN (1914-1988)
Sem título
Óleo sobre tela
37x28 cm
Autenticado no verso por Ricardo Hogan

123

JÚLIO RESENDE (1917-2011)
Sem título
Aguarela sobre papel
Assinada e datada 48
23x29 cm

Untitled
Oil on canvas

Untitled
Watercolor on paper
Signed and dated 48

Authenticated on the reverse by Ricardo Hogan

€ 4.000 - 5.000

€ 1.500 - 2.500

149

148

124

CRUZEIRO SEIXAS (N. 1920)
“O Escultor”
Caneta, tinta-da-china e aguarela sobre
papel
Assinada e datada 60
25x20,5 cm

Pen, ink and watercolor on paper
Signed and dated 60
€ 2.500 - 3.000

125

URBANO (N. 1959)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 2002
174x106 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 2002
€ 3.500 - 4.000

151

150

126

MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título (Linha da Água)
Acrílico sobre platex
Assinado
18x36 cm

Untitled (Water line)
Acrylic on platex
Signed
€ 4.000 - 6.000

127

FARID BELKAHIA (1934-2014)
Sem título
Velino com pigmento sobre madeira
Assinado e datado 86
41,5x62,5 cm

Untitled
Pigment on vellum laid on wood
Signed and dated 86
€ 8.000 - 12.000

153

152

129

NORONHA DA COSTA (N. 1942)

128

ILDA DAVID (N. 1955)
“Cântico dos Cânticos V”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 97
100x81 cm
Bibliografia/ Literature:
“Ilda David”, Assírio & Alvim, p. 106.

Acrylic on canvas
Signed and dated 97

“Polling Station”
Colagem sobre platex
Assinada e datada 66
50x65 cm
Verso com boletim de inscrição para a Exposição Universitária de
Artes-Plásticas, ESBAL.

Collage on platex
Signed and dated 66
With inscription form for Exposição Universitária de Artes-Plásticas,
ESBAL, on the reverse.
€ 5.000 - 6.000

€ 1.500 - 2.500

155

154

130 MANUEL CARGALEIRO
157

156

130

MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)
“Gesto no Tempo”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1983 frente e verso
114x146 cm

“Gesto no Tempo”
Oil on canvas
Signed and dated 1983 front and back
€ 78.000 - 100.000

159

158

132

MANUEL CARGALEIRO (N. 1927)

131

ROBERTO CHICHORRO (N. 1941)
“Gorjeio Interrompido”
Da série “Encantadores de Pássaros”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2003 frente e verso
120x80 cm

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1990
29,5x26 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 1990
€ 3.500 - 5.000

“Gorjeio Interrompido”
From “Encantadores de Pássaros” series
Acrylic on canvas
Signed and dated 2003 front and back
€ 3.000 - 4.000

161

160

133

JOSÉ LOURENÇO (N. 1975)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2008 no verso
114x162 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2008 on the reverse
€ 1.500 - 2.500

134

MARCO PIRES (N. 1977)
Sem título
Da série “Nistagmo”
Acrílico sobre alumínio
Assinado e datado 06 em etiqueta no verso
75x75 cm

Untitled
From “Nistagmo” series
Acrylic on aluminium
Signed and dated 06 on label on the reverse

135

NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica e pastel sobre tela
Assinada no verso
114x162 cm

Untitled
Cellulose paint and pastel on canvas
Signed on the reverse
€ 3.000 - 5.000

€ 600 - 900

163

162

136

NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela
Assinada
50x40 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas
Signed
€ 1.500 - 2.000

137

NORONHA DA COSTA (N. 1942)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela
Assinada
38x46 cm
Com certificado de autenticidade do artista.

Untitled
Cellulose paint on canvas
Signed
With authenticity certificate from the artist.
€ 800 - 1.200

165

164

138

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
Sem título
Lápis de cera sobre papel
Assinado e datado 82
48x62,5 cm

Untitled
Craions on paper
Signed and dated 82
€ 2.500 - 3.500

139

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
Sem título
Relevo acrílico sobre papel
Assinado
Com dedicatória “Pour Daniel”
29x38,5 cm

Untitled
Acrylic relief on paper
Signed
Dedicated “Pour Daniel”
€ 2.500 - 3.500

167

166

140

MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título
Acrílico sobre cartão
Assinado
22,5x29 cm

141

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
Sem título
Acrílico, areia e gravilha sobre papel
Assinado e datado 1991
37,5x28,5 cm
Com certificado de autenticidade do artista.

Untitled
Acrylic on cardboard
Signed

Untitled
Acrylic, sand and gravel on paper
Signed and dated 1991

€ 8.000 - 12.000

€ 3.200 - 5.000

169

168

142

MANUEL ROSA (N. 1953)

143

LOURDES CASTRO (N. 1930)

Sem título, 1996
Escultura em ferro
65x28x5,5 cm

“Ombre Verte”, 1974
Escultura em pasta de vidro e metal cromado
Assinada e marcada 16/150 “DAUM FRANCE”
30x34x5 cm

Untitled, 1996
Iron sculpture

P âte de verre and chromed metal sculpture
Signed and marked 16/150 “DAUM FRANCE”

€ 1.500 - 2.000

€ 2.000 - 3.000

171

170

144

ESPIGA PINTO (1940-2014)
Sem título
Escultura em bronze com base em pedra mármore
Base com dedicatória datada de 22 Junho 1989
Alt.: 42 cm

Untitled
Bronze sculpture with marble base
Base with dedication dated 22th of June 1989

145

BELA SILVA (N. 1966)
Sem título, 2002/2005
Escultura em grés vidrado
Assinada na base
37x51x28 cm

Untitled, 2002/2005
Glazed stonewear sculpture
Signed at the base
€ 2.000 - 3.000

€ 1.000 - 1.500

173

172

146

JOSÉ DE GUIMARÃES (N. 1939)
“Carthage”, 2002
Portfólio composto por cinco “boulders” assinados e numerados I-XXV, uma escultura em bronze
assinada realizada pela “Fonderie Fusions”, texto do Dr. Adbelbaki Hermassi, Ministro da Cultura
tunisino e fac-símile de texto de Nejib Mahfoud, Nobel da literatura
Numerado I/XXV
Ed. 99 + 25 EA + 15 HC
(pequenos defeitos na capa do portfólio e escultura destacada da capa)
66x47,5 cm

Portfolio comprising five “boulders” signed and numbered I-XXV, one bronze sculpture from “Fonderie
Fusions” signed, a text from Adbelbaki Hermassi,
Tunisian Minister of Culture and facsimile from a Nejib Mahfoud text, Nobel laureate in literature
Numbered I/XXV
Ed. 99 + 25 EA + 15 HC
(small defects to the portfolio cover and sculpture unglued from cover)
€ 1.500 - 2.000

175

174

147

VICTOR VASARELY (1906-1997)
Sem título
Serigrafia sobre papel
Assinada e marcada EA A
67,7x67,7 cm (mancha/image)

Untitled
Silkscreen on paper
Signed and marked EA A
€ 500 - 800

148

MARIA HELENA VIEIRA
DA SILVA (1908-1992)
“Jardim”
Litografia sobre papel
Assinada e numerada 68-100
(manchas de humidade)
44x66 cm (mancha/image)
Bibliografia/ Literature:
“Vieira da Silva - Obra Gráfica
1933-1991”, Colecção Gérard
A. Schreiner, p. 46.

149

SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Sem título
Litografia sobre papel
Assinada e numerada EA 11/20
(fita-cola numa das margens do papel)
53x56 cm (mancha/image)

Lithography on paper
Signed and numbered 68-100
(humidity stains)

Untitled
Lithograph on paper
Signed and numbered EA 11/20
(tape in one of the paper edges)

€ 400 - 600

€ 1.500 - 2.000

177

176

150

JULIÃO SARMENTO (N. 1948)
Sem título
Três serigrafias sobre papel
Assinadas, datadas 85 e numeradas 46/75
63x47,5 cm (mancha/image)

Untitled
Three serigraphs on paper
Signed, dated 85 and numbered 46/75
€ 1.200 - 1.800

179

178

151

152

Sem título
Serigrafia sobre metal
Assinada, datada 91 e numerada 17/50
70x70 cm (mancha/ image)

Sem título
Serigrafia sobre metal
Assinada, datada 91 e numerada 6/50
70x70 cm (mancha/ image)

Untitled
Silkscreen on metal
Signed, dated 91 and numbered 17/50

Untitled
Silkscreen on metal
Signed, dated 91 and numbered 6/50

€ 1.800 - 2.500

€ 1.800 - 2.500

FERNANDO CALHAU (1948-2002)

FERNANDO CALHAU (1948-2002)

181

180

154

LOURDES CASTRO (N. 1930)
“Sombra projectada de Solange Dias”, 1973
Serigrafia sobre papel
Assinada e numerada 21/100
50x49,5 cm
Imagem do cartaz da exposição na Galerie Librairie
du Fleuve, Bordéus, 1973;
Serigrafia da mesma edição na colecção Moderna
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Peça da mesma edição exposta em:
“1/150 Gravar e Multiplicar - Gravuras da Colecção
do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian”, Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Almada, 2009; Blink - Gravuras
da Colecção do CAM, Centro de Arte Moderna da
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009.

Silkscreen on paper
Signed and numbered 21/100
Image of Galerie Librairie du Fleuve exhibition poster,
Bordeaux, 1973;
Silkscreen from the same edition on Calouste Gulbenkian
Foundation modern collection.
Work from the same edition exhibited in:
"1/150 Gravar e Multiplicar - Gravuras da Colecção
do Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste
Gulbenkian", Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Almada, 2009; Blink - Gravuras
da Colecção do CAM, Centro de Arte Moderna da
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2009.
€ 300 - 500

155

LOURDES CASTRO (N. 1930)

153

LOURDES CASTRO (N. 1930)
“Sombra Projetada de André Morain”, 1970
Serigrafia sobre rodhoïd
Assinada e numerada 3/190
57x50,5 cm

Silkscreen on rodhoïd
Signed and numbered 3/190

“Sombra Projectada de Medalla”, 1970
Serigrafia sobre rodhoïd
Assinada e numerada 9/190
48x50 cm

Silkscreen on rodhoïd
Signed and numbered 9/190
€ 800 - 1.200

€ 800 - 1.200

183

182

CONDIÇÕES
NEGOCIAIS
CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO
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.

GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERITAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERITAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas,
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser numeradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pregoeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s),
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consignação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os
dados 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 identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.
ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia 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 constantes, desde que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência
ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência
de pelo menos 3(três) horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam
respeito. Uma ordem de licitação telefónica implica que o potencial comprador se obriga,
no mínimo, a cobrir o valor de estimativa mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer motivo, estabelecer contacto telefónico com o potencial comprador,
a VERITAS reserva-se o direito de licitar em seu nome pelo valor mínimo do catálogo o(s)
lote(s) em questão.
b. Os serviços mencionados acima neste artigo, nomeadamente o serviço de execução
de licitações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos
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, funcionários ou colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua
execução que eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado por outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo
retirar ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos
os lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados e são considerados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem
uma oferta máxima do mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à
VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os
lances evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do
valor do lance anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance
anterior em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os
acréscimos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo
aceites lances de valores inferiores.
ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem,
sendo da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante a sua exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição
constante do catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.
ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de
Vendas de Bens em Leilão.
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.
ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois
de paga à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência
bancária. No caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se considera paga a quantia total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem
poder estar já na posse do comprador.
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, o bem permanece propriedade do vendedor.
ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados
pelo comprador, são da sua inteira responsabilidade. Pelo exposto, considera-se que
qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou
colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva
do comprador, não podendo a VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano,
ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado
pelo comprador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que
possa ocorrer no bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de
remoção, armazenamento e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5
(cinco) dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou
roubo, apenas se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento
pelo bem, não tendo direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.
ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira,
no prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a
VERITAS poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o
comprador possa exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de
receber a comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada
acção judicial para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º
(vigrésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em
causa ou noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante
em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obtenção do pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de
algum bem, seja a que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento
de juros e despesas de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento
e seguro do bem a que possa haver lugar.
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os
tenha pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando
ao critério da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns próprios
ou noutros.
ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou
outros, relacionados ou não com a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos
os bens que através dela tenham sido adquiridos.

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou
colocação de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente acordados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.
ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes 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 comprador, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.
ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma
das peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover
e divulgar a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apreciação da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado actual da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actualização com devida comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido
por mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e
aumentar o preço mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito
de estabelecer o número de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se a
indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no
valor de 17% sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).
ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do
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 responsabilidade exclusiva do vendedor.
ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados quando estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato,
são da sua inteira e exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes
consequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/
ou ao comprador.
ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira segundo o previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores
referentes a IVA à taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira
especificados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à
taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas
no presente documento.
ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

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

b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda,
para que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor
autoriza 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 autoriza expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.
ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

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

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos representados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da peça reproduzida com o seu original e respectivas particularidades.
ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência,
estado ou estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de
opinião com base nos seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo
vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio
juízo de valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu
interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no
artigo 5º das presentes condições negociais.
ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por
correio registado, considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.
ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os compradores e vendedores esclarecida e expressamente autorizam o processamento
dos seus dados pessoais recolhidos na cha de registo no leilão, no contrato celebrado
entre as partes, facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de Outubro, processamento este que se insere no âmbito da autorização de isenção n.o 1/99;
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 promocional;
c. Os compradores ou vendedores poderão a qualquer momento alterar os seus dados pessoais fornecidos à VERITAS através do endereço de e-mail: info@veritasleiloes.com.
ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

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

ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original,
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006,
de 30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre
de impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento
da participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a
entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.

English version available at veritas.art
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ALMADA NEGREIROS

PRIVATE
SALES
ANTONI TÀPIES
Cartó i manta, 2000

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
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+ 351 217948000
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and investors, interested in a diverse range of acquisitions.

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

NOME

Name

MORADA

Address

CÓDIGO POSTAL
NºBI OU CC
TELEFONE

Zip code

LOCALIDADE

City

PAÍS

Id or passport #

NIF

Telephone

Vat #

EMAIL

SUBSCRIÇÃO ANUAL Annual subscription
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS

Shipping costs included

OUTROS PAÍSES Other countries €300

PORTUGAL €200

ÂNGELO DE SOUSA
"Grande Fragmento nº3

PAGAMENTO Payment

Azul Amarelo Laranja e Branco"

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Bank transfer

NUMERÁRIO Cash

Beneficiário Beneficiary PERIHASTA

CHEQUE À ORDEM DE

Check payable to 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

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.

CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO

ASSINATURA

Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and
regardless of any sale commitment

+ 351 217948000

KNOW THE VALUE
OF YOUR ASSETS

info@veritas.art

Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas
peças, gratuita e sem compromisso de venda

Signature

DATA

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA

Return completed and signed to (+351)

Date

2179480009 ou/ or info@veritas.art

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

Country

General information

INFORMAÇÕES
GERAIS

Antiques & Works of Art, Silver & Jewellery

MAIO 2018
May 2018

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

OPENING HOURS
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

+ 351 217948000

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.

info@veritas.art

Next Auction

PRÓXIMO LEILÃO

ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE
PRATAS E JÓIAS

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

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

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO
Bidding Form
ORDEM DE COMPRA

Nº CLIENTE Client #

RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO Nº Sale #

DATA Date

NOME Name
NOME FATURA
NºBI OU CC
MORADA

Invoice Name

Id or Passport #

NIF VAT #

Address

CÓDIGO POSTAL

Zip code

LOCALIDADE City

PAÍS Country

EMAIL
TELEFONE Telephone
Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA

TELEFONE 1 Telephone 1

TELEFONE 2

Telephone 2
VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO

Maximum Bid Amount
Nº DE LOTE

EM EUROS E EXCLUÍNDO COMISÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

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.
ASSINATURA Signature
NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR

New Clients, please indicate
BANCO Bank
CONTA Nº Account

BALCÃO Branch

USO INTERNO Internal
RECEBIDO POR

#

GESTOR DE CONTA

DATA

Account Manager
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