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1
ROLEX
Relógio marca Rolex, modelo Oyster Perpetual
Datejust, com movimento mecânico automático,
chronometer e data às 3h.
Caixa, bracelete e báscula em ouro (750/000).
Acompanha caixa e documentos.
Em muito bom estado de conservação.
35 mm
110,6g (total)

Rolex watch, Oyster Perpetual Datejust model.
Chronometer automatic mechanical movement with
date at 3h. Yellow gold (750/000) case, band and clasp.
With box and documents. In excellent condition.
€ 7.000 - 9.000

2

LONGINES
Edição especial de aniversário,
constituída por 3 relógios
de marca Longines, sendo a
presente unidade o Nº498/1000.
É constituída por 3 relógios
mecânicos automáticos com data
às 3h, um com função GMT, outro
com função cronógrafo, e outro
cronometer. Em estado novo.

Special anniversary edition of 3
Longines watches numbered 498/1000.
Mechanical automatic movements,
with date at 3h, one with GMT
function, one with chronograph
function, and one with chronometer.
In mint condition.
€ 1.750 - 2.100

7

6

6
AUDEMARS PIGUET
Relógio marca Audemars Piguet, modelo
Edward Piguet, com caixa em ouro branco
(750/000), automático, com cronógrafo,
com data entre as 4h e as 5h. Possui estojo
e documentos.
Peça em excelente estado de conservação.
29x45 mm
109,4g (total)

Audemars Piguet watch, Edward Piguet model,
white gold (750/000) case, automatic mechanism
with chronograph and date at 4/5h. In original
case and with documentation. In excellent
condition.
€ 6.000 - 7.500

3

4

5

JAEGER LECOULTRE

JAEGER LECOULTRE

JAEGER LECOULTRE

Relógio marca Jaeger LeCoultre,
modelo Master Control.
Movimento mecânico de corda
manual. Caixa ultrafina em aço.
Em bom estado de conservação.
34 mm

Relógio marca Jaeger LeCoultre,
modelo Memodate. Movimento
mecânico de corda manual, com
função de alarme e data às 3h.
Caixa e fivela em ouro (750/000).
Acompanha estojo. Em muito bom
estado de conservação.
35 mm
65,4g (total)

Relógio marca Jaeger LeCoultre,
movimento de corda manual
cal.818/2, com caixa em ouro
(750/000) assinada Lecoultre.
Peça dos anos 70. Peça em bom
estado de conservação.
29x38 mm
37,2g (total)

Jaeger LeCoultre watch, Master
Control model. Winding mechanical
movement. Ultra-thin stainless steel
case. In good condition.
€ 1.750 - 2.250

Memodate model. Mechanical manual
winding movement with alarm
function and date at 3. Gold (750/000)
case and buckle. In storage case.
In excelent condition.
€ 2.500 - 3.000

Jaeger LeCoultre watch, winding
mechanical movement cal.818/2, with
gold (750/000) case signed Lecoultre.
1970s. In good condition.
€ 700 - 900

7

8

9

10

BULOVA

GIRARD PERREGAUX

Relógio marca bulova.
Movimento mecânico
automático com função
de reserva de marcha e
data às 12h. Caixa em ouro
(750/000). Em bom estado
de conservação.
29x30 mm
67,2g (total)

Relógio marca Girard Perregaux,
movimento mecânico automático,
com cronógrafo, modelo
Richeville, Referência 2750, caixa
em aço com tampa aparafusada,
bracelete de pele de crocodilo.
Possui estojo original. Peça em
bom estado de conservação.
36x45 mm

GIRARD PERREGAUX
DE SENHORA

DANIEL JEAN
RICHARD

Relógio marca GirardPerregaux. Modelo Vintage,
Ref.2591. Movimento de
quartz com segundos ao
centro. Caixa e bracelete
em aço. Com ligeiras
marcas de uso.
23x33 mm

Bulova watch. Automatic
mechanical movement with
date at 12h and Power Reserve
function. Yellow gold case
(750/000). In good condition.

Girard Perregaux watch, automatic
mechanical movement with
chronograph function, Richeville
model, reference 2750, steel case with
screwed lid and crocodile skin strap.
In original case. In good condition.

Relógio marca Daniel Jean
Richard, modelo TV screen.
Movimento mecânico
automático com função
cronógrafo. Caixa em aço
de fundo aparafusado com
Ref.25006. Em muito bom
estado de conservação.
35x36 mm

€ 800 - 1.200

€ 1.000 - 1.250

Vintage model, ref.2591.
Quartz movement with central
seconds. Steel case and strap.
With light wear signs.
€ 600 - 800

TV Screen model. Mechanical
automatic movement with
chronograph function.
Steel case with screwed base
with ref.25006. In excellent
condition.
€ 750 - 1.000

9

8

16
AMERICAN WALTHAM
Relógio de peito American Waltham com caixa em ouro
(585/000) de 35mm de diâmetro. Movimento mecânico de
corda manual. Mostrador de Porcelana em bom estado. Caixa
em bom estado com monograma e sem depreciativos de
nota a apontar. Relógio de 1896. Caixa com pedras preciosas
embutidas (Granadas) em forma de estrela no interior de lua.
A necessitar de intervenção.
36,8 g

A chest watch with 35mm diameter and gold (585/000) case.
Mechanical movement. Porcelain dial in good condition. Case in
good condition with monogram. Dated from 1896. Box with inlaid
grenades with star shape. In need of maintenance.
€ 1.000 - 1.600

11
EBEL DE SENHORA
Relógio marca Ebel, modelo 1911, de
senhora. Movimento de quartz com
data às 3h. Caixa e bracelete em Aço
e Ouro (750/000). Em bom estado
de conservação com marcas de uso.
21mm
46,6g (Peso Total)

1911 model. Quartz movement with date
at 3h. Steel and gold (750/000) case and
strap. In good condition with wear signs.
€ 300 - 450

12

13

RAYMOND WEIL

GIRARD-PERREGAUX

Relógio marca Raymond Weil. Com
movimento de quartz com data às
3h. Caixa em plaquet. Em muito
bom estado de conservação.
31 mm

Relógio marca Girard-Perregaux.
Movimento mecânico de corda
manual. Caixa ultrafina e
fivela original em ouro branco
(750/000), bracelete em
crocodilo. Acompanha estojo e
documentação. Em bom estado
de conservação.
34 mm

Raymond Weil watch.
Quartz movement with date at 3h.
Gold plated case.
In excellent condition.
€ 100 - 150

Girard-Perregaux. Winding mechanical
movement. White gold (750/000).
Ultra-thin case and buckle.
Crocodile band.
With box and documents.
In good condition.
€ 1.500 - 2.000

14
CHOPARD
Relógio marca Chopard.
Movimento de quartz. Caixa e
bracelete integrada em ouro
branco (750/000). Acompanha
estojo original. Em bom estado
de conservação.
30x33 mm
75,2g (total)

Chopard watch. Quartz movement.
Case and integrated strap in gold
(750/000). With documents.
With slight wear signs.
€ 2.000 - 2.500

15
CHOPARD
Relógio marca Chopard.
Movimento mecânico
automático com data às 6h.
Caixa em aço e bracelete em
pele de cobra. Mostrador
branco com numeração
romana. Com estojo. Bom
estado de conservação com
pequenas marcas de uso.
32x39 mm

Automatic mechanical
movement with date at 6h. Steel
case and snake skin strap.
White dial with roman
numbering. In original case.
In good condition with light
wear signs.

17
RELÓGIO DE BOLSO
CHOPARD
Relógio de bolso, marca LUC
(Louis Ulysses Chopard), com caixa
em prata (800/000). Em bom estado
de conservação. Anos 1900 - 1910.
51 mm
74,8g (total)

LUC (Louis Ulysses Chopard) pocket
watch, with silver (800/000) case.
In good condition. 1900s-1910s.
€ 400 - 600

€ 1.100 - 1.400

11

10

26
CHOPARD MILLE MIGLIA
Relógio Chopard modelo Mille Miglia com caixa em
titânio com 40mm de diâmetro e referência 8407.
Movimento mecânico automático chronometre com
função de cronógrafo e data. Acompanha caixas,
documentos e medidor de pressão. Série de apenas
250 exemplares sendo este o nº77. Em excelente
estado com raríssimas marcas de uso.

18

19

20

21

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso, marca
Cortébert. Anos 30/40. Com
movimento de corda manual.
Caixa em Níquel. Peça em
bom estado de conservação
com ligeiras marcas de uso.
48 mm

RELÓGIO DE BOLSO
ANCRE

RELÓGIO DE BOLSO

Relógio de bolso, marca
Cortébert, modelo
Speciale Anos 30/40.
Com movimento de corda
manual. Caixa em Níquel
com trabalhados. Peça em
excelente estado
de conservação.
45 mm

Cortébert pocket watch,
speciale model, from 30’s/40’s.
Winding mechanical
movement. Nickel case with
engraved handwork.
In excellent condition.

Cortébert pocket watch. From
30’s/40’s. Winding mechanical
movement. Nickel case.
With light wear signs.
€ 150 - 250

Relógio de bolso marca Ancre.
Movimento de corda manual.
Caixa em ouro (750/000).
Bom estado de conservação
com marcas de uso.
45 mm
55g (total)

Ancre pocket watch. Winding
movement. Gold (750/000) case.
In good condition with wear signs.

A Chopard Mille Miglia watch, 40mm diameter titanium
case, ref. 8407. Automatic mechanical chronometre
movement with chronograph and date. With cases, documents
and gauge. Limited edition of 250 pieces, this being nr. 77.
Excellent condition, rare wear signs.

Relógio de bolso marca Doxa.
Movimento mecânico de
corda manual. Caixa em liga
pobre. Com marcas de uso.
48 mm

€ 1.500 - 2.500

Doxa pocket watch. Winding
mechanical movement. Poor
metal case. With wear signs.
€ 100 - 180

€ 800 - 1.200

€ 200 - 300

22

23

BAUME & MERCIER

FREDERIQUE CONSTANT

Relógio marca Baume &
Mercier, modelo Classima
Executive. Movimento
mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Acompanha
estojo e documentos. Em
muito bom estado
de conservação.
42 mm

Relógio marca Frederique
Constant. Movimento mecânico
automático com data às 3h.
Mostrador Guilloche em prata.
Caixa em aço com movimento
à vista. Acompanha estojo e
documentação. Em muito bom
estado de conservação.
38 mm

Baume & Mercier, Classima
Executive model. Winding
mechanical movement.
Stainless steel case.
With box and documents.
In excellent condition.

Frederique Constant watch.
Automatic mechanical movement
with date at 3h. Silver made
Guilloche dial. With box and
documents. In excellent condition.

€ 750 - 1.000

€ 500 - 700

24

25

FREDERIQUE
CONSTANT

FREDERIQUE
CONSTANT

Relógio marca Frederique
Constant. Movimento de
corda manual. Caixa em
aço. Acompanha estojo
e documentos. Em bom
estado de conservação.
33 mm

Relógio marca Frederique
Constant. Movimento de
corda manual. Caixa em
aço. Mostrador gilloche
com ponteiros Breguet.
Acompanha estojo e
documentos. Em bom
estado de conservação.
33 mm

Frederique Constant watch.
Winding mechanical
movement. Stainless steel case.
With box and documents.
In good condition.
€ 400 - 600

Frederique Constant watch.
Winding mechanical
movement. Stainless steel
case. Gilloche dial and
Breguet style hands. With
box and documents.
In good condition.

27
BAUME & MERCIER
Relógio Baume & Mercier
feminino com caixa em ouro
ladeada de brilhantes com
25mm x 30mm. Movimento
mecânico de corda manual.
Mostrador preto. Relógio
em bom estado com ligeiras
marcas de uso.

Lady’s watch with 25mm x
30mm gold case with brilliant
cut diamond. Mechanical
movement. Black dial. In good
condition with slight wear signs.

28

29

30

BVLGARI CRONÓGRAFO

MOVADO

YEMA DE SENHORA

Modelo Milano Carbongold
com cronógrafo. Movimento
de quartz, série limitada
Nº502/999, data às 4h.
Usado, em bom estado
de conservação.
38 mm

Relógio marca Movado, anos
50. Movimento mecânico de
corda manual. Caixa em aço.
Relógio em muito bom estado
de conservação com estojo
Movado (não contemporâneo).
33 mm

Relógio marca Yema, de senhora,
anos 60, com movimento de
corda manual. Caixa em plaquet
com mostrador Bordeaux. Em
bom estado de conservação e
com estojo original.
18x46 mm

Milano Carbongold model with
chronograph, quartz movement,
limited series nº502/999, date
at 4h. Used in good condition.

Movado watch, 1950s. Winding
mechanical movement. Steel case.
In excelent condition, in Movano
case (not contemporary).

Ladies Yema watch, 1960s with
winding mechanical movement.
Plated case with Bordeaux dial. In
good condition, in the original case.

€ 300 - 500

€ 350 - 500

€ 100 - 200

€ 1.000 - 1.500

€ 400 - 600

13
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ZENITH
Relógio marca Zenith, modelo
Elite. Movimento mecânico de
corda manual com data às 3h.
Caixa em aço. Em bom estado
de conservação.
37 mm

Zenith Watch, Elite model.
Winding mechanical movement
with date at 3h. Stainless steel case.
In good condition.
€ 1.000 - 1.400

32

33

EBERHARD

ZENITH

Relógio marca Eberhard, modelo
oito dias. Movimento mecânico de
corda manual de 8 dias. Mostrador em
porcelana e indicador de reserva de
marcha. Caixa em aço. Acompanha
estojo e documentação. Em bom
estado de conservação.
39 mm

Relógio marca Zenith, modelo Elite.
Movimento mecânico de corda manual
com reserva de marcha e data entre
as 4h e as 5h. Caixa em aço. Em muito
bom estado de conservação.
37 mm

Eberhard watch, eight day model. 8 days
winding mechanical movement. Porcelain
dial with power reserve indication.
Stainless steel case. With box and
documents. In good condition.

Zenith watch, Elite model. Winding
mechanical movement with date beetween
4h and 5h with power reservation funciton.
Stainless steel case. In excellent condition.
€ 1.500 - 2.000

€ 750 - 1.200

36
GLASHÜTTE TURBILHÃO

34

35

NOMOS

CORUM

Relógio marca Nomos, modelo
Wempe, edição limitada
comemorativa dos 125 anos da
Wempe limitada a 125 peças,
sendo esta a Nº19. Movimento
mecânico de corda manual com
microregulação.
Caixa em aço. Acompanha
estojo e documentação.
Em bom estado de conservação.
35 mm

Relógio marca Corum, modelo
jumping hours. Movimento
mecânico automático. Edição
limitade de 300 peças, sendo esta
a 56. Caixa em aço. Acompanha
caixa e documentos. Em bom
estado de conservação.
42 mm

Nomos watch, Wempe model. Nº19
of a limited edition of 125 watches
for the 125th anniversary of the
Wempe brand. Winding mechanical
movement with microadjustments.
Stainless steel case. With box and
documents.
In good condition.

Corum watch, jumping hours model.
Nº56 of 300 timepieces from a
limited edition. Automatic mechanical
movement. Stainless steel case.
With box and documents. In good
condition.
€ 1.500 - 2.000

Raro e importante relógio Glashütte turbilhão com caixa em ouro de 39mm de diâmetro.
Movimento mecânico de corda manual turbilhão com calendário perpétuo e fases de lua
com segundos ao centro. Mostrador de prata com 3 sub-contadores em madrepérola a
indicar o mês, dia da semana e dia do mês. Em excelente estado, sem uso aparente.
137,6 g (total)
Nota:
Julius Assmann - Glashütte - Edição limitada produzida em 2001 com apenas 25 relógios
sendo este o exemplar nº 12. Esta peça pode ser usada como relógio de pulso ou como
relógio de bolso, para o efeito é acompanhada de um cordão em ouro (750/000) com
44cm e 37,4gr de peso. O movimento desta peça é de extrema precisão.

A rare and important Glashütte tourbillon watch with gold 39mm case. Mechanical tourbillon
movement with perpetual calendar and moon phases with seconds at the centre.
Silver dial with three mother-of-pearl windows for month, week day and month day. Excellent
condition, apparently mint.
Note:
Limited edition produced in 2001, 25 pieces being this nr. 12.
This watch can be worn as a wristwacth or a pocket watch.
Accompained by a (750/000) gold chain with 44cm and 37,4g.
Extreme precision movement.
€ 28.000 - 35.000

€ 750 - 1.000
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BLANCPAIN

AUDEMARS PIGUET EM PLATINA

Relógio marca Blancpain.
Modelo Villeret. Movimento
mecânico automático com
data às 3h. Caixa ultrafina
em aço. Acompanha
documentação. Em bom
estado de conservação.
34 mm

Relógio marca Audemars Piguet,
modelo extra fino. Movimento mecânico
de corda manual com mostrador
em cerâmica e numeração romana.
Caixa em platina (950/000). Bracelete
original em crocodilo com fivela em
platina (950/000) Acompanha estojo e
documentação. Em muito bom estado
de conservação.
32 mm
32.4g (total)

Blancpain watch, Villeret
model. Automatic mechanical
movement with date at 3h.
Ultra thin stainless steel case.
With documents. In good
condition.
€ 1.750 - 2.250

Audemars Piguer watch, extra thin model.
Winding mechanical movement. Ceramic
dial with Roman numericals. Platinum
(950/000) case and buckle. Crocodile band.
With box and documents. In excellent
condition.

39

41

42

43

CHRONOSWISS

MONTBLANC

MONTBLANC

UNIVERSAL GENÉVE

Relógio marca Chronoswiss, modelo
Delphis. Movimento mecânico
automático com jumping hours.
Caixa em aço. Acompanha estojo
e documentação. A necessitar de
limpeza.
38 mm

Relógio marca Montblanc, modelo
Meisterstuck. Movimento mecânico
automático, com data às 4h.
Caixa em aço. Acompanha estojo
e documentação. Em muito bom
estado de conservação.
35 mm

Relógio marca Montblanc,
modelo Summit. Movimento de
quartz, com data às 3h. Caixa
em aço. Acompanha estojo e
documentação. Em muito bom
estado de conservação.
37 mm

Chronoswiss watch, Delphis model.
Automatic mechanical movement with
jumping hours. Stainless steel case. With
box and documents. Needs maintenaince.

Montblanc Watch, Meisterstuck model.
Automatic mechanical movement
with date at 4h. Stainless steel case.
With documents and box. In excellent
conditon.

Montblanc watch, Summit model.
Quartz movement with date at 3h.
Stainless steel case. With box and
documents. In excellent condition.

Relógio marca Universal Genéve,
modelo Compax. Peça da década
de 50. Movimento mecânico
de corda manual com função
cronógrafo. Caixa em aço com
fundo de pressão. Em muito bom
estado de conservação.
37 mm

€ 2.000 - 2.500

€ 500 - 750

€ 500 - 750

Universal Genéve, Compax model.
50’s timepiece. Winding mechanical
movement with chronograph function.
Stainless steel case with pressure back.
In good condition.
€ 1.800 - 2.200

€ 4.000 - 5.000

40
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso, marca Zenith. Anos
10/20. Com movimento de corda manual
cronometre. Caixa em Ouro (585/000).
Mostrador em porcelana com marcação
das 24h. Peça em bom estado de
conservação com ligeiras marcas de uso.
46 mm
63g (total)

Zenith pocket watch fomr the aroun
1910/1920. Cronometre winding mechanical
movement. Yellow gold (585/000) case.
Porcelain dial with reference at 24h. In good
condition.

44
RELÓGIO DE BOLSO ZENITH
Relógio de bolso marca Zenith. Movimento
mecânico de corda cronometre. Caixa em prata
(800/000) Mostrador em bom estado, assinado
cronometre Zenith. Não se econtra a funcionar.
48 mm
66,6g (total)

Zenith pocket watch. Winding mechanical movement
cronometre. Silver (800/000) case. Dile in good
condition, signed cronometre Zenith. Not working.
€ 200 - 450

€ 400 - 650
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45
BAUME & MERCIER
Reógio marca Baume & Mercier. Movimento
mecânico de corda manual. Ref. MV045178. Caixa
e fivela em ouro rosa (750/000). Acompanha
estojo. Sem uso aparente.
33x40 mm
49,5g (total)

Mechanical manual winding movement, ref.MV045178.
Rose gold (750/000) case and buckle. Original storage
case. No apparent wear
€ 1.500 - 2.200

48
RAYMOND WEIL

46
CONCORD
Relógio marca Concord.
Movimento de quartzo
com triple date e fases de lua.
Caixa e bracelete em ouro (750/000). Relógio
com ligeiras marcas de uso. A necessitar de
intervenção (coroa desapertada).
33mm
98,4 g (total)

A 18kt gold case and bracelet.
Quartz movement with triple date and moon phases.
Slight wear signs.
In need of maintenance.

Relógio Raymond Weil de plaquê
com caixa de 33mm de diâmetro.
Movimento mecânico automático
com data e segundos ao centro.
Acompanha caixa e alguns
documentos. Em bom estado com
sinais de uso.

Raymond Weil watch, plated 33mm
case. Mechanical automatic movement
with date and seconds at the centre.
With case and some documents.
In good condition with wear signs
€ 400 - 550

49

50

GIRARD PERREGAUX

GINSBO-MATIC

Relógio marca Girard Perregaux,
modelo Gyromatic. Anos 50.
Movimento mecânico automático com
39 rubis com segundos ao centro,
caixa em ouro (750/000) Em bom
estado de conservação.
34 mm
43,2g (total)

Relógio marca Ginsbo, modelo
greenwich. Movimento mecânico
automático com data às 3h.
Caixa em ouro (750/000) Em
bom estado de conservação,
com marcas e sinais de uso.
35 mm
43,2g (total)

Girard Perregaux watch, Gyromatic mode,
1950s. Automatic mechanical movement
with 39 rubies and centre seconds,
gold (750/000) case.
In good condition.

Ginsbo watch, Greenwich model.
Automatic mechanical movement
with date at 3h. Gold (750/000)
case. In good condition, with some
scratches and wear signs.

€ 1.000 - 1.500

€ 700 - 1.100

€ 2.000 - 2.500

51
47
CHRONOSWISS LUNAR
Relógio marca Chronoswiss, modelo Alfred
Rochat Lunar. Movimento mecânico automático
com cronógrafo, data e fases de lua. Caixa em
plaquet. Mostrador de porcelana. Acompanha
caixa, documentos e duas braceletes e 2 fivelas
da marca. Ligeiras marcas de uso.
38mm

A Chronoswiss Alfred Rochat Lunar watch with gold
plated case. Automatic mechanical movement with
chronograph, date and moon phases. Porcelain dial.
With case, documents, two bracelets and two buckles.
Slight wear signs.
€ 1.500 - 2.000

LONGINES DE
SENHORA
Relógio marca Longines,
de senhora. Movimento de
corda manual. Caixa em
plaquet. Bracelete e fivela
original. Em excelente
estado de conservação.
Acompanha estojo original.
25x22 mm

Longines ladies watch.
Winding mechanical
movement. Gold plated
case. With box. In excellent
condition.
€ 100 - 150

52
JUSTUS
Relógio marca Justus,
antimagnetique. Movimento
mecânico de corda manual.
Mostrador apresenta escala
periférica de segundos. Caixa
cromada com tampa em aço
de pressão. Com bastante
uso aparente.
35 mm

Justus Watch, antimagnetique
model. Winding mechanical
movement. Dial with peripheral
second scale. Plated case with
stainless steel pressure back.
With heavy wear signs.
€ 100 - 150
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53

54

55

RELÓGIO DE BOLSO IWC

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

Relógio de bolso marca IWC.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em ouro (750/000) Mostrador não
assinado. Algumas marcas de uso.
49 mm
87,2g (total)

Relógio de bolso sem marca.
Movimento mecânico de corda
manual. Caixa em prata (800/000)
Mostrador com danos. Com
numeração árabe, Movimento em
funcionamento. Caixa em relativo
bom estado de conservação.
51 mm
69,4g (total)

Relógio Francês de bolso em ouro
(750/000) com punção usado entre 1838
e 1919. Mostrador em porcelana em
bom estado sem fios de cabelo. Vidro
a necessitar de substituição. Pequenas
marcas de uso. Bom estado geral.
47mm
79,6g (Peso Total)

IWC pocket watch. Winding mechanical
movement. Gold (750/000) case. Unsigned
dial. Some wear signs.
€ 1.350 - 1.800

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical movement. Silver (800/000)
case. Some damage to dial. Arabic
numerals dial. Working movement.
Case in reasonable condition.
€ 100 - 150

French Pocket Watch. Case in gold (750/000).
Gold hallmark used beetween 1838 and 1919.
Porcelain dial without hairlines. In needing of
a new glass. With slights wear signs. In good
condition.
€ 650 - 850

59
56
IWC DE BOLSO
Relógio de bolso, marca IWC.
Movimento de corda manual com
microregulação. Caixa em ouro
(750/000). Mostrador em porcelana.
Acompanha estjojo original. Em muito
bom estado de conservação.
48 mm
80,2g (total)

IWC pocket watch. Manual winding
movement with microregulation. Gold
(750/000).
Porcelain dial. Original storage case.
In excelent condition.
€ 2.000 - 3.000

57
IWC BOLSO
Relógio de bolso marca IWC.
Movimento mecânico de corda
manual com microregulação. Caixa
em ouro (750/000). Raro mostrador
com ponteiros estilo Breguet. Em
bom estado de conservação.
48 mm
66g (total)

IWC pocket watch. Winding mechanical
movement with microadjustment. Yellow
gold (750/000) case. Rare dial with
Breguet style Hands. In good condition.
€ 800 - 1.000

58
RELÓGIO DE BOLSO INVAR
Relógio de bolso marca Invar.
Movimento mecânico de corda manual
com microregulação. Caixa em prata
(800/000) Mostrador com numeração
árabe e minouterie em dourado.
Em razoável estado de conservação.
52 mm
80,8g (total)

Invar pocket watch. Winding mechanical
mechanism with microregulation. Silver
(800/000) case. Arabic numerals dial and gilt
minouterie. In reasonable condition.

PATEK PHILIPPE
Relógio marca Patek Philippe, modelo
Calatrava Ref. 5022G. Movimento mecânico de
corda manual. Mostrador em porcelana com
numeração Breguet. Caixa e fivela em ouro
branco (750/000). Acompanha documentação.
Em bom estado de conservação.
34 mm
43,5g (total)

Patek Philippe watch, Calatrava model with Ref.
5022G. Winding mechanical movement. Porcelain
dial with Breguet Numerals. White gold (750/000)
case and buckle. With documents. In good condition.
€ 8.000 - 9.500

€ 180 - 300
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61

62

65

66

67

CARTIER

OMEGA DE SENHORA

LONGINES DE SENHORA

UNIVERSAL GENÉVE

TISSOT

RAYMOND WEIL

Relógio marca Cartier, modelo
Tank Française. Movimento
mecânico automático com data
às 6h. Caixa e bracelete em aço.
Com algumas marcas de uso.
23x31 mm

Relógio marca Omega de senhora
modelo De Ville.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa e bracelete embutida
integralmente em ouro branco
(750/000).
Mostrador cinza e bezel com 32
brilhantes.
Peça de finais dos anos 60, princípios
de 70.
25x28 cm (caixa)
49,4g (total)

Relógio marca Longines, de senhora,
modelo Prima Luna. Movimento de
quartz com data às 3h e mostrador
em madre pérola com 11 indexis
em brilhante. Relógio e bracelete
em aço e ouro. Acompanha estojo
original. Em excelente estado de
conservação.
26 mm
67g (total)

Reógio marca Universal Genéve.
Anos 50. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa em ouro
(750/000). Mostrador gilloche.
Coroa e fivela originais. Com marcas
de uso.
32 mm
31,2g (total)

Relógio marca Tissot, modelo Escudo,
série limitada de 200 unidades, sendo a
presente a Nº55. Movimento mecânico
automático com segundos ao centro.
Caixa em ouro (750/000). Acompanha
estojo e documentação. Em bom
estado de conservação.
40 mm
80,4g

Relógio marca Raymond Weil,
modelo Parsifal. Com movimento
mecânico automático com data às 3h,
com função cronógrafo. Caixa em aço
e ouro. Com marcas de uso
37 mm

Tank Française model. Automatic
mechanical movement with date at
6h. Steel case and strap. With some
wear signs.
€ 1.200 - 1.600

Ladies Omega Watch,De Ville model.
Winding mechanical movement. Case and
strap in white gold (750/000). Grey dial and
bezel with 32 brilliant cut. Timepiece from
the end of the 60’s or beggining of the 70’s.

Prima Luna model. Quartz movement
with date at 3 and mother-of-pearl dial
with 11 marks in brilliant cut diamonds.
Steel and gold watch and strap. Original
storage case. In excellent condition.

Universal Genéve watch from the 50’s.
Winding mechanical movement. Yellow
gold (750/000) case. Gilloche dial and
with original crown and buckle.
With wear signs.
€ 500 - 750

€ 1.000 - 1.600

Tissot watch, Escudo model, 20 limited
edition, this watch numbered 55. Automatic
mechanical movement with central seconds.
Gold (750/000) case. Original storage case
and documentation. In good condition.

Raymond Weil watch, Parsifal model.
Automatic mechanical movement with
date at 3h with chronograph functions.
Stainless steel and yellow gold case.
With wear signs.
€ 400 - 600

€ 2.000 - 2.500

€ 2.000 - 2.500

63

64

ROLEX DE SENHORA

UNIVERSAL GENÉVE

Relógio marca Rolex de senhora,
modelo Precision. Peça dos anos 40.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa e bracelete em Ouro (375/000).
Com marcas de uso.
17 mm
12,2g (total)

Relógio marca Universal Genéve,
de senhora. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa e bracelete
em ouro branco (750/000), bezel com
16 diamantes. Com poucas marcas
de uso.
15 mm
35,8g

Rolex ladies watch, Precision model.
From the 40’s. Winding mechanical
movement. Yellow gold (375/000) case
and band. With wear signs.
€ 500 - 800

Universal Genéve ladies watch. Winding
mechanical movement. White gold
(750/000) case and band. Bezel with 16
diamonds. With light wear signs.
€ 1.000 - 1.250

69
BUTEX DE SENHORA

68
MOVADO DE SENHORA
Relógio marca Movado, de senhora.
Movimento de quartz. Caixa em ouro
(585/000).
30 mm
17g (total)

Movado ladies watch. Quartz movement
Gold case (585/000).

Relógio marca Butex, de senhora,
anos 60. Com movimento de
corda manual. Caixa e bracelete
em plaquet. Em razoável estado
de conservação.
15x21 mm

Ladies Butex watch, 1960s. Winding
mechanical movement. Plated case and
strap. In reasonable condition.
€ 100 - 200

€ 300 - 400
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70
CORUM DE SENHORA
Relógio marca corum, modelo
bubble lady, de senhora.
Com movimento em quartz
com data às 4h. Bezel com
diamantes caixa em ouro
(750/000). Possui caixa
e documentos. Excelente
estado de conservação.
35 mm
108g (total)

71
PIAGET ALTIPLANO
Relógio marca Piaget,
modelo Altiplano, caixa
em ouro (750/000),
movimento mecânico
de corda manual, calibre
Piaget 430P. Possui caixa
e documentação. Peça
em excelente estado de
conservação.
34 mm
41,4g (total)

Corum ladies watch, Bubble Lady
model. Quartz movement with
date at 4h. Diamond bezel, gold
case (750/000). With box and
documents. Excellent condition.
€ 4.000 - 5.000

Piaget watch, Altiplano
model, gold (750/000)
case, winding mechanical
movement, caliber Piaget
430P. In original case and
with documentation. In
excellent condition.
€ 3.000 - 3.500

75

76

ZENITH DE SENHORA

ROLEX DE SENHORA

Relógio marca Zenith,
de senhora, movimento
de corda manual, caixa e
bracelete em platina, todo
cravejado a brilhantes/
diamantes. Peça rara dos
anos 40 em bom estado
de conservação.
18x19 mm
42g (total)

Relógio marca Rolex,
de senhora. Anos 40.
Movimento mecânico
de corda manual. Caixa
e bracelete em ouro
(375/000). Com marcas
de uso.
15 mm
20,2g (total)

Ladies Zanith watch, winding
mechanical movement,
platinum case and strap, set
in diamonds. A rare 1940s
watch in good condition.
€ 2.000 - 2.500

Rolex ladies watch. From the
40’s. Winding mechanical
movement. Yellow gold
(375/000) case and band. With
wear signs.
€ 400 - 600

77

78

LONGINES DE
SENHORA

IWC DE SENHORA

Relógio marca Longines,
modelo Dolcevita, de
senhora. Movimento
de quartz. Com caixa e
bracelete em aço. Caixa
com 28 brilhantes. Com
marcas de uso. Acompanha
caixa e documentos.
15x30 mm

Longines ladies watch,
Dolcevita model. Quartz
movement. Stainless steel
case and band. Case with 28
brilliant cut. With box and
documents. With wear signs.
€ 100 - 200

Relógio marca IWC, de
senhora. Anos 40/50.
Movimento de corda
manual. Caixa e bracelete
em ouro branco (750/000)
com bezel em diamantes.
Em muito bom estado de
conservação. Com estojo e
documentos.
16x19 mm
44,8g (total)

IWC ladies watch.
1940s/1950s. Winding
movement. White gold
(750/000) case and bracelet
with diamond bezel. In excelent
condition. In original case, with
documentation.
€ 1.500 - 1.900

79
OMEGA DE SENHORA

72

73

74

TUDOR DE SENHORA

BOUCHERON

TUDOR DE SENHORA

Relógio marca Tudor, de senhora,
modelo princess Oysterdate,
Ref.9311/0, com movimento
automático, caixa em aço e ouro
(750/000). Peça em bom estado
de conservação com pequenos
sinais de uso.
26 mm
56,4g (total)

Relógio Boucheron de Senhora
com caixa e bracelete em aço e
ouro (750/000). Caixa com bezel
em ouro de 30mm de diâmetro.
Movimento de quartzo. Relógio
com ligeiras marcas de uso. Em
bom estado de conservação.

Relógio marca Tudor, de senhora
Anos 50. Modelo Oyster Princess.
Movimento mecânico automático.
Caixa oyster em aço e plaquet.
Acompanha caixa Rolex. Em bom
estado de conservação.
22 mm

A ladies Boucheron watch with steel
and (750/000) gold case and bracelet.
30mm gold bezel. Quartz movement.
With slight wear signs. Working in
good condition.

1950s, Oyster Princess model . Automatic
mechanical movement. Steel and plated
oyster case. With Rolex storage case.
In good condition.

Ladies Tudor watch, Princess model
Oysterdate, Ref.9311/0, automatic
mechanism, steel and gold (750/000)
case. In good condition with minor
wear signs.

€ 350 - 500

Relógio omega de senhora,
anos 70. Com movimento
de quartz. Caixa e bracelete
em ouro (750/000), bezel
com 32 brilhantes. Relógio
em muito bom estado de
conservação. Com estojo
original omega.
21x21 mm
32,8g (total)

1970s. Quartz movement.
Gold case and strap (750/000),
and 32 diamonds bezel. In
excellent condition. With
original Omega storage case.
€ 1.800 - 2.000

80
OMEGA DE SENHORA
Relógio marca Omega, de
senhora. Movimento mecânico de
corda manual. Caixa e bracelete
em Ouro (585/000). Com 6
brilhantes de boa dimensão parte
superior e inferior da caixa. Em
bom estado de conservação.
14 mm
19,6g (total)

Omega ladies watch. Winding
mechanical movement. Yellow gold
(585/000) case and band. With 6
brilliant cut in the upper and lower
part of the case. In good condition.
€ 400 - 600

€ 500 - 800

€ 600 - 900
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83

BREITLING

BREITLING

BREITLING

Relógio marca Breitling, modelo Navitimer
Ref. A13322, série limitada dos 50 anos da
Força Aérea Portuguesa de apenas 150
relógios, sendo este o Nº133. Movimento
mecânico automático com função
cronógrafo e data às 3h. Caixa em aço.
Acompanha caixa e documentação. Relógio
em muito bom estado de conservação.
41 mm

Relógio marca Breitling, modelo
Navitimer World. Ref.A24322
Movimento Mecânico automático
cronometer com função GMT,
cronógrafo e data às 3h. Caixa em aço
derandes dimenções. Relógio em bom
estado, excepção feita à bracelete.
45mm

Relógio marca Breitling, modelo
Navitimer Fighters. Série limitada
Ref.A13330. Movimento mecânico
automático com função de cronógrafo
e data às 3h. Caixa em aço. Em
excelente estado de conservação.
41 mm

81

Breitling Watch, Navitimer model with Ref.
A13322, Nº133 of a Limited series of 150
watches from the 50th anniversary of the
Portuguese Air Force. Automatic mechanical
movement with Chronograph function and
date at 3h. Stainless Steel case. With box and
documents. In excellent condition.

Breitling watch, Navitimer World model.
Ref. A24322, automatic mechanic
movement, chronometer with GMT
function, chronograph and date at 3h.
Large steel case. Watch in good condition
excepting strap.

Breitling watch, Navitimer Fighters
model. Limited series with Ref. A13330.
Automatic mechanical movement with date
at 3h and chronograph function. Stainless
steel case. In excellent condition.

87

88

LONGINES

LONGINES

Relógio marca longines, modelo
Heritage Aviation Ref.L2.713.4,
peça nº466. Movimento mecânico
automático com microregulação
Cal.ETA A07111. Com mostrador
em porcelana e centro a prata.
Sem uso aparente.
47 mm

Relógio marca Longines, modelo
Lindebergh. Com movimento
mecânico automático com data
às 3h. Caixa em aço, com tampa
de vidro e movimento aparente.
Com marcas de uso. Com caixa
e documentos.
37 mm

Heritage Aviation model, ref.L2.713.4,
numbered 466. Automatic mechanical
movement with microregulation Cal.
ETA A07111. Porcelain and silver dial.
No apparent wear.

Lindebergh model. Automatic
mechanical movement with date
at 3h. Steel case with glass lid
and aparent movement. Wear
signs. With storage case and
documentation.

€ 1.600 - 2.000

€ 500 - 800

€ 2.500 - 3.000

€ 2.750 - 3.400

€ 2.500 - 3.000

90
89
RELÓGIO DE MESA/VIAGEM
Incomum relógio de mesa/viagem Henry
Matthews. Com movimento de corda
manual e caixa integral em prata.
Em bom estado de conservação.
45x45 mm
57,8g (total)

Rare Henry Matthews table/travel clock.
Manual winding movement and silver case.
In good condition.
€ 250 - 350

84

85

86

BRETILING

BREITLING

BREITLING

Relógio marca Breitling, modelo
Superocean. Com movimento
mecânico automático com data
às 3h. Caixa e bracelete em
aço. Com marcas de uso. Bezel
solto, movimento a necessitar de
intervenção. Estojo em mau estado.
41 mm

Relógio marca Breitling, modelo
“Breitling for Bentley”, Ref.A16362
Movimento mecânico automático,
chronometer, com grand date às 12.
Caixa em aço com coroa de rosca. Em
muito bom estado de conservação.
Sinais de uso impercéptível.
36mm x 50mm

Relógio marca Breitling. Movimento
mecânico automático com data
às 6h e função duograph. Caixa
em aço. Com bracelete original.
Em bom estado de conservação.
Acompanha estojo e documentos.
39 mm

Breitling watch, Superocean model.
Automatic mechanical movement with
date at 3h. Stainless steel case and band.
With wear signs. Loose bezel and in need
of intervention.

Breitling watch, Breitling for Bentley model
Ref. A16362. Chronometer automatic
mechanical movement with grand date at
12h. Stainess steel case. In mint condition.

Breitling watch. Automatic mechanical
movement with date at 6h and duograph
function. Stainless steel case and original
band. With bosx and documents.
In good condition.

€ 2.000 - 2.500

€ 750 - 1.250

€ 600 - 800

RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso marca
Longines. Movimento
mecânico de corda
manual cal.18.79 com
microregulação. Caixa em
ouro (750/000). Acompanha
estojo original. Em bom
estado de conservação.
45 mm
59,8g (total)

Longines
Mechanical manual movement
cal.18.79 with microregulation.
Gold case (750/000). In original
storagecase and winding keys.
In excellent condition.
€ 500 - 800
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IWC

IWC

IWC

Relógio marca IWC. Movimento
mecânico automático com data às
3h. Caixa em aço com mostrador
em porcelana. Acompanha estojo e
documentos. Em muito bom estado
de conservação.
34 mm

Relógio marca IWC. Movimento
mecânico automático com data às 3h
e segundos ao centro. Caixa em aço.
Mostrador em cerâmica. Relógio muito
bem conservado.
34 mm

Relógio marca IWC, modelo
Portofino. Movimento de quartz.
Caixa em aço. Acompanha estojo
e documentos. Em bom estado de
conservação.
34 mm

IWC watch. Winding mechanical
movement with date at 3h and centre
seconds. Stainless steel case. Ceramic dial.
In good condtion.

IWC watch, Portofino model. Quartz
movement. Stainless steel case. With box
and documents. In good condition.

IWC watch. Automatic mechanical
movement with date at 3h. Stainless
steel case. Porcelain dial. With box and
documents. In good condition.
€ 1.500 - 2.000

€ 1.250 - 1.500
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97

OMEGA

OMEGA CHRONOMETRE

OMEGA

Relógio marca Omega, modelo
Genéve. Movimento mecânico
automático com day/date em
português. Caixa nacional em ouro
(750/000) Mostrador em mau estado.
35 mm
39,8g (total)

Relógio marca Omega, movimento
de corda manual chronometre, com
calibre 30T2SCRg de 1943/1944. Caixa
em ouro (585/000). Peça em bom
estado de conservação.
33 mm
38,4g (total)

Reógio marca Omega, modelo
chronometer. Movimento mecânico
automático com data às 3h e segundos
ao centro. Caixa em aço. Acompanha
estojo e documentação. Em bom
estado de conservação.
34 mm

Omega watch, Genéve model with day/date
in Portuguese. National gold (750/000)
case. Dile in bad condition.

Omega watch, chronometre winding
mechanical movement,with 1943/1944
caliber 30T2SCRg . Gold (585/000) case.
In good condition.

Omega watch. Chronometer automatic
mechanical movement with date at 3h and
centre seconds. Stainless steel case. With
box and documents. In good condition.

€ 2.000 - 2.500

€ 1.000 - 1.500
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100

OMEGA

OMEGA

OMEGA SEAMASTER 30

Relógio marca Omega, modelo
Seamaster. Movimento mecânico
automático com data às 3h, cal.565
com microregulação. Caixa em ouro
(750/000). Com marcas de uso.
34 mm
39,8g (total)

Relógio marca Omega, modelo
Speedmaster. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo,
taquimetro e Triple Date. Caixa em
aço. Acompanha estojo original. Em
muito bom estado de conservação.
39 mm

Relógio marca Omega, modelo
Seamaster 30, movimento de corda
manual cal.286. Caixa em aço com
Ref.135.007. Com marcas de uso.
35mm

Omega watch, seamastermodel. Automatic
mechanical movement with date at 3h and
with micro adjustment (cal.565). Yellow
gold (750/000) case. In good condition,

Speedmaster model. Mechanical automatic
model with chronograph function,
tachymeter and triple date. Steel case.
Original storage case. In excellent condition

€ 750 - 1.200

€ 1.600 - 2.000

€ 900 - 1.400

€ 1.400 - 1.750
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IWC
Relógio marca IWC. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa em Ouro branco
(750/000) com mostrador em porcelana.
Acompanha estojo e documentos.
Em muito bom estado de conservação.
32 mm
31,2g (total)

IWC watch. Winding mechanical movement.
White gold (750/000) case. Porcelain dial. With
box and documents. In excellent condition.
€ 1.650 - 2.000

Manual winding movement cal.286.
Steel case with ref.135.007. Signs of wear
€ 600 - 900
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OMEGA SEAMASTER

OMEGA
CONSTELLATION
Relógio de marca Omega,
modelo Constellation,
com movimento mecânico
automático, chronometer
e data às 3h. Caixa em
aço, folheada a ouro. Com
marcas de uso.
34 mm

Relógio de marca Omega,
modelo Seamater, com
movimento mecânico
automático, com Day/date.
Caixa em Ouro (750/000).
Com marcas de uso.
A necessitar de
intervenção.
36 mm
52,8g (total)

Constellation model, with
mechanical automatic
movement, chronometer and
date at 3h. Gilt steel case. Wear
signs.

Seamaster model, with
mechanical automatic
movement and day/date. Gold
(750/000) case. Signs of wear
and in need of servicing.

€ 900 - 1.500

€ 1.000 - 1.200
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108

LONGINES

LONGINES

TAG HEUER

Relógio marca Longines, modelo Infante
D. Henrique. Edição comemorativa
limitada a 250 peças, sendo esta a Nº 70.
Movimento mecânico automático com
função cronógrafo, triple date. Caixa em
aço. Acompanha estojo e documentação.
Em bom estado de conservação.
39 mm

Relógio marca Longines, modelo
Master Collection. Com movimento
mecânico automático com funções de
cronógrafo triple date e fases de lua.
Com caixa em aço. Com marcas de
uso. Acompanha estojo original.
40 mm

Relógio marca TAG Heuer, edição
Classics. Movimento mecânico
automático com data às 3h. Caixa
em aço. Acompanha estojo e
documentação. Sem uso aparente.
35 mm

Longines Watch, Infante D. Henrique
model. Nº70 of a limited edition of 250
watchs. Automatic mechanical movemnt with
chronograph and triple date functions. Stainlees
steel case. With box and documents. In good
condition.

Longines watch, Master Collection model.
Automatic mechanical movement with
triple date and chronograph function and
moonphase. Stainless steel case. With wear
signs. With box.

TAG Heuer watch, Classics edition.
Automatic mechanical movement with date
at 3h. Stainless steel case. With box and
documents. In mint condition.
€ 900 - 1.400

€ 1.250 - 1.500

€ 1.250 - 1.750

111
LONGINES
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104

105

106

CAUNY CHRONO

LIP

CAUNY CHRONO

OPRA

Relógio marca Cauny, modelo
cronógrafo com movimento
de corda manual, com calibre
Landron 248. Caixa em
Plaquet. Com marcas de uso.
35 mm

Relógio marca LIP. Anos 70.
Movimento de corda manual
com função cronógrafo, cal.
Valjoux7733. Caixa cromada
com fundo de aço. Em bom
estado de conservação.
36x36 mm

Relógio marca Cauny,
modelo cronógrafo com
movimento de corda
manual, com calibre Valjoux
7733. Caixa em Plaquet.
Modelo pouco comum.
Com marcas de uso.
39 mm

Relógio marca Opra.
Movimento mecânico de
corda manual. Com função
cronógrafo. Caixa em ouro
(750/000). Com marcas
marcas de uso. A necessitar
de intervenção.
37 mm
77,8g (total)

Cauny watch, chronograph
model with winding mechanical
movement, with Landron caliber
248. Plated case. Wear signs.
€ 200 - 300

LIP watch. 1970s. Winding
movement with chronograph
function, cal. Valjoux7733.
Chrome case with steel base. In
good condition.
€ 600 - 800

Cauny watch, chronograph
model with winding
mechanical movement, with
Valjoux caliber 7733. Plated
case. Unusual model. With
wear signs.
€ 250 - 350

Opra watch. Winding
mechanical movement with
chronograph function. Gold
(750/000) case. With light
signs of wear and in need of
maintenance.
€ 500 - 700

110
PRYNGEPS
Relógio marca Pryngeps, modelo
Octagonos. Com movimento mecânico
automático cal.ETA 2892A2, com função
de reserva de marcha, GMT e data às
3h. O mostrador parcial da função GMT
é em madrepérola. Caixa em aço, com
vidro na tampa traseira. Acompanha
estojo interno e externo.
35 mm

Pryngeps watch, Octagonos model.
Automatic mechanical movement ETA
2892A2, with power reservation, GMT
function and date at 3h. The GMT function
dial is mother-of-pearl made. Stainless steel
case with galss in the back. With box and
documents. In good condition.
€ 180 - 300

Relógio marca Longines, edição
limitada de 990 peças, sendo que em
ouro branco apenas foram produzidas
300, sendo este o Nº100. Edição
comemorativa dos 30 milhões de
relógios produzidos. Movimento
automático com data às 3h, produzido
pela Lemania com cal. L990. Caixa em
ouro branco (750/000). Acompanha
estojo e documentação. Em bom
estado de conservação.
38 mm
68g (total)

Longines watch. Nº100 of 990 watches
from a limited edition (only 300 produced
in white gold) for the comemoration
of production of 30 million watches.
Automatic mechanical movement with date
at 3h made by Lemania with the cal. L990.
White gold (750/000) case. With box and
documents. In good condition.
€ 3.000 - 3.600

31
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112

113

114

JUNGHANS

ROAMER

JUNGHANS

Relógio marca Junghans. Anos
50. Movimento mecânico de corda
manual com função despertador.
Caixa cromada com fundo de aço.
Em bom estado de conservação.
34 mm

Relógio marca Roamaer, de corda
manual. Caixa em plaquet com
fundo de aço. Em razoável estado de
conservação.
34 mm

Relógio marca Junghans. Anos 50.
Movimento mecânico automático. Caixa
cromada com fundo de aço. A funcionar,
mas a precisar de limpeza.
34 mm

Roamer watch with winding mechanical
mechanism. Plated case with steel base. In
reasonable condition.

Junghans watch from the 50’s. Winding
mechanical movement. Gold plated case with
stainless steel back. Needs maintenaince.

€ 100 - 200

€ 100 - 200

Junghans watch from the 50’s. Winding
mechanical movement with alarm
function. Plated case with stainless steel
back. In good condition.

117

118

119

CAUNY

CAUNY

GLYCINE

Relógio marca Cauny. Modelo
apollon. Movimento mecânico de
corda manual. Caixa em plaquet
com fundo de aço. Em bom
estado de conservação.
32x35 mm

Relógio marca Cauny. Modelo
calendário. Movimento mecânico
de corda manual com data às 3h.
Caixa em plaquet com fundo de aço.
Relógio em excelente estado
de conservação.
36 mm

Relógio marca Glycine, modelo 1914
(ano da fundação da marca). Movimento
de corda manual cal.ETA 2801-2 com
microregulação. Caixa em aço com vidro
na tampa traseira. Relógio em excelente
estado de conservação.
44 mm

Cauny watch, Calendário model. Winding
mechanical movement with date at 3h.
Gold plated case with stainless steel back.
In excellent condtion.

Glycine watch, 1914 model (year of
foundation). Winding mechanical movement,
cal. EtA 2801-2 with microadjustments.
Stainless steel case with glass back. In
excellent condition.

Cauny watch, apollon model.
Winding mechanical movement. Gold
plated case with stainless steel back. In
good condition.
€ 100 - 200

€ 150 - 200

€ 300 - 500

€ 100 - 200

115
ROTARY
Relógio marca Rotary. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa
em Ouro (375/000) Em razoável
estado de conservação.
26x35 mm
20,6g (total)

Rotary watch. Winding mechanical
movement. Gold (375/000) case. In
reasonable condition.
€ 270 - 570

116
TISSOT
Relógio marca Tissot,
modelo Visodate. Movimento
mecânico automático cal.784
com data às 3h. Caixa em ouro
(585/000). Em bom estado de
conservação.
34mm
30,2g (Peso Total)

Visodate. Machanic automatic
movement cal. 784 with date at
3h. Gold case (585/000). In good
condition.
€ 400 - 650

122

120

121

TISSOT

ZENITH

TISSOT

Relógio marca Tissot. Modelo
Português. Edição limitada a 2003
peças, sendo esta a número 3.
Movimento mecânico automático,
com função GMT. Caixa em aço com
báscula original. Em muito bom
estado de conservação.
42 mm

Relógio marca Zenith, modelo Defy
com movimento mecânico automático
com data entre as 4h e as 5h. Caixa e
bracelete original em aço. Com marcas
de uso e com coroa de rosca original.
36 mm

Relógio Tissot, modelo escudo.
Movimento mecânico automático
com segundos ao centro. Caixa em
aço. Série limitada a 2001 exemplares,
sendo este o Nº850. Acompanha
estojo e documentos. Em bom estado
de conservação.
39 mm

Tissot watch, Português model. Nº3 of a
limited series of 2003 watches. Winding
mechanical movement with GMT
function. Stainless Steel Case and clasp.
In excellent condition.
€ 500 - 700

Zenith watch, Defy model. Automatic
mechanical movement with date beetween
4h and 5h. Case and strap in stainless steel.
Original Zenith Watch crown. With slight
wear signs.
€ 300 - 500

Tissot wath, Escudo model. Nº850 of a
limited series of 2001 wathces. Automatic
mechanical movement with centre
seconds. Stainless steel case. With box and
documents. In good condition.
€ 500 - 600

33
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125

FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller, modelo
Curvex. Movimento mecânico
automático com calendário periférico.
Caixa e fivela em ouro (750/000) e
rotor em platina. Acompanha estojo
incompleto e documentação.
A necessitar de intervenção.
30x43 mm
84,2g (total)

123
FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller,
modelo Conquistador. Com
movimento mecânico automático
com data às 6h. Caixa em aço.
Acompanha estojo original e
documentação. Em excelente
estado de conservação.
35x40,5 mm

Franck Muller watch, Curvex model.
Automatic mechanical movement
withperipherical calendar. Gold (750/000)
case and buckle and platinum rotor.
With box and documents.
In good condition.

Franck Muller watch, Conquistador
model. Automatic mechanical
movement with date at 6h. Stainless
steel case. With box and documents.
In excellent condition.

€ 3.500 - 5.000

€ 2.500 - 2.800

126

FRANCK MULLER
Relógio marca Franck Muller, modelo
Curvex. Movimento mecânico automático
com calendário às 6h. Caixa e fivela
em ouro (750/000) e rotor em platina.
Acompanha estojo e documentação.
43x60 mm
152,8g (total)

Franck Muller watch, Curvex model. Automatic
mechanical movement with date at 6h. Gold
(750/000) case and buckle and platinum rotor.
With box and documents. In good condition.
€ 5.000 - 7.000

124
FRANCK MULLER DE SENHORA
Relógio marca Franck Muller, modelo
Conquistador Cortez, de senhora.
Com movimento quartz. Caixa em
aço. Acompanha estojo original e
documentação. Em excelente estado
de conservação.
27x32 mm

Franck Muller ladies watch, Conquistador
Cortez model. Quartz movement. Stainless
steel case. With box and documents.
In excellent condition.
€ 1.200 - 1.500
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133
OMEGA
Relógio marca Omega, modelo Museum
Collection. Movimento mecânico de corda
manual, com função cronógrafo, co-axial
chronometer. Caixa e fivela em Ouro (750/000)
Em bom estrado de conservação.
39 mm
85,5g (total)

Omega watch, Museum collectio model. Co-axial
chronometer winding mechanical movement. Yellow
Gold (750/000) case and buckle. In good condition.
€ 4.000 - 5.500

129
127
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HUBLOT DE SENHORA

HUBLOT

Relógio marca Hublot, de
senhora, movimento de quartz
com data às 3h, modelo MDM,
marcas de uso, a necessitar de
bateria, bracelete danificada.
27 mm

Relógio marca Hublot, Modelo MDM,
movimento de quartz com data às 3h.
Com caixa em ouro (750/000). Em
muito bom estado de conservação.
Acompanha caixa e documentos.
28 mm
42,8g (total)

Quartz movement with date at 3h,
MDM model, signs of wear, in need
fo battery, damaged strap.
€ 750 - 1.000

IWC DE SENHORA
Relógio de marca IWC
(International Watch
Company), de senhora,
com caixa e bracelete
em ouro (750/000).
Com movimento
mecânico de corda
manual. Acompanha
estojo original Omega.
15 mm
26,8g (total)

Hublot watch, MDM model. Quartz
movement with date at 3h. Yellow gold
(750/000). With box and documents.
In excellent condition.

IWC ladies Watch.
Winding mechanical
movement. Yellow Gold
(750/000) case and band.
With box.
In good condition.

€ 1.900 - 2.200

€ 500 - 700

134
OMEGA
Relógio marca Omega, modelo
Speedmaster. Com movimento de corda
manual cal.321, com função cronógrafo.
Caixa Ref. 145.012 Caixa e bracelete em
aço. A necessitar de intervenção. Vidro
riscado. Bracelete em mau estado.
41 mm

Speedmaster model. Mechanical manual
winding movement Cal.321, with
chronograph function. Steel case ref.145.012
and strap. In need of service. Scratch glass
dial, strap in poor condition.
€ 2.500 - 3.500

135
OMEGA

130

131

LONGINES DE SENHORA

RELÓGIO DE BOLSO

Relógio marca Longines, modelo Dolce
Vita, de senhora. Movimento de quartz
com segundos às 6h. Caixa em aço com
mostrador de cor branca. Bracelete
em crocodilo com fivela original.
Acompanha estojo e documentos. Em
muito bom estado de conservação.
20x24 mm

Relógio de bolso sem marca. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa em
prata (800/000) Mostrador sem fios
de cabelo. Com numeração árabe,
Movimento a necessitar de limpeza.
46 mm
71g (total)

Longines
Dolce Vita model. Quartz movement
with seconds hand at 6h. Steel case with
white dial. Crocodile leather strap with
original buckle. With storage case and
documentation. In excellent condition.

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical movement. Silver (800/000) case.
Dile with no hairlines. Arabic numerals dial.
In need of service.
€ 100 - 150

132
LONGINES DE SENHORA
Relógio marca Longines, de senhora,
modelo Les Grandes Classiques Ref.
L41772. Movimento de quartz com data
às 3h. Caixa em aço plaqueada a ouro.
Possui gravação na traseira, bracelete em
avestruz e fivela original Longines.
Em bom estado de conservação.
24 mm

Relógio marca Omega, modelo Cosmic.
Movimento mecânico de corda manual com
Triple Date, dia da semana em Português e
fases de lua. Caixa em aço. Acompanha estojo
original. Em bom estado de conservação.
35 mm

Cosmic model. Mechanical manual winding
movement with triple date, weekday in portuguese
and moon phases. Steel case. Original storage case.
In good condition.
€ 2.500 - 3.000

Longines ladies watch, Les Grandes Classiques
model Ref. L41772. Quartz movement with
date at 3h. Stainless steel, gold plated case.
Oystrich band. In good condition.
€ 200 - 400

€ 300 - 500
37
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136

PIAGET DE SENHORA

CARTIER DE SENHORA

Relógio marca Piaget, de senhora, Ref. 9822 com
movimento mecânico de corda manual. Rara peça
com caixa e bracelete integral em ouro (750/000).
Mostrador com pavet integral de brilhantes e com
rubis às 12h, 3h, 6h e 9h. Bracelete com pavet
total de brilhantes. bezel com 60 talhe princesa.
Em bom estado de conservação.
28x30 mm
65,4g (total)

Relógio marca Cartier, modelo Pasha, de senhora.
Com movimento mecânico automático cal.500MC.
Com caixa em Ouro branco (750/000). Grelha e
bezel com diamantes.
Em muito bom estado de conservação. Bracelete
com fecho de báscula em ouro branco (750/000),
Grelha extra em aço.
Acompanha Caixa original e alguma documentação.
Excelente estado de conservação.
32x40 mm
78,4g (total)

Piaget ladies watch, Ref. 9822. Winding mechanical
movement. Rare timepiece, with yellow gold (750/000)
case and integrated band. Dial with Brilliant cut pave
with rubis at 12h, 3h, 6h and 9h. Band with brilliant cut
pave. Watch bezel with 60 diamonds with princess cut.
In excellent condition.

Pasha ladies Cartier watch. Automatic mechanical
movement cal.500MC. White gold case (750/000).
Grid and bezel with diamonds. In excelent condition.
White gold (750/000) fold clasp strap. Extra steel grid.
In original case and with some documentation. Excelent
condition.

€ 10.000 - 12.000

€ 6.000 - 7.500

137
CARTIER
Relógio marca Cartier, modelo Pasha Grid.
Movimento mecânico automático com data
entre as 4h e as 5h. Caixa em ouro (750/000).
Com marcas de uso e a necessitar de bracelete.
Acompanha estojo e documentos.
37 mm
93,4g (total)

Cartier watch, Pasha Grid model. Automatic mechanical
movement with datebeetween 4h and 5h. Yellow gold
(750/000) case. With box and documents. With signs of
wear and in need of a new band.
€ 3.500 - 5.000

139
PIAGET
Relógio marca Piaget, Ref.9857. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa oval com
bracelete integrada em Ouro Branco (750/000)
ricamente decoradas com 50 diamantes de
dimensão variada. Mostrador em Lapis Lazuli.
Em excelente estado de conservação.
36x26 mm
86,2g (total)

Piaget ladies watch, Ref. 9857. Winding mechanical
movement. White gold (750/000) oval case and integrated
band richly decorated tih 50 diamonds of various
dimensions. Lapis Lazuli dial. In excellent condition.
€ 8.000 - 12.000
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148
CARTIER
Relógio marca Cartier, modelo Rond
Solo Ref. 2452 B. Série limitada privada.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em platina (950/000).
34 mm
52,6g (total)

Cartier watch, Rond Solo model Ref. 2452 B.
Limited private series. Windind mechanical
movement. Platinum (950/000) case.
In good condition.
€ 5.000 - 7.000

142

140
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CARTIER DE SENHORA

KOLBER

CAUNY

Relógio marca Cartier, de senhora,
movimento de quartz, caixa em prata
(925/000)com plaquet de ouro.
Com estojo original (incompleto).
Peça em bom estade de conservação.
26 mm
31,8g (total)

Relógio marca Kolber, Ref. K9683.
Movimento mecânico automático com
data às 3h, Cal. ETA 2824-2. Caixa em
plaquet. Coroa com cabochon. Em muito
bom estado de consevação.
37 mm

Relógio marca Cauny, com movimento
de corda manual com data às 3h.
Caixa cromada. Em razoável estado
de conservação.
35 mm

Ladies Cartier watch, quartz movement,
gold plated silver (925/000)case. In original
case (incomplete). In good condition.
€ 500 - 750

Ref.K9683. Automatic mechanical movement
with date at 3h, cal.ETA2824-2. Plated case
with cabochon crown. In excellent condition.
€ 300 - 500

Cauny watch with winding mechanical
movement with date at 3h. Chrome case.
In reasonable condition.
€ 100 - 200

146
BVLGARI RECTTANGOLO
DE SENHORA
Relógio marca Bvlgari, de
senhora, modelo Recttangolo,
movimento de quartz, com
caixa em Ouro Branco
(750/000). Mostrador e caixa
com pavet de brilhantes.
Peça em excelente estado de
conservação.
21x38 mm
44,8g (total)

143
CARTIER
Relógio marca Cartier, modelo
Cristallor. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa em ouro
(750/000). Em bom estado
de conservação.
28x35 mm
34g (total)

Cartier watch, Cristallor model. Winding
mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case. In good condition.
€ 2.000 - 2.500

144
OMEGA DE SENHORA
Relógio marca omega, modelo deville,
de senhora. Movimento de corda manual
com calibre 620. Caixa hexagonal em
aço. Relógio em muito bom estado de
conservação. Com estojo original omega.
25x40 mm

Deville model. Manual winding movement
clber 620. Haxagonal steel case. In excellent
condition. With original Omega storage case.
€ 300 - 550

145
CARTIER
Relógio Cartier Tank Americaine em
ouro 18k. Movimento de quartzo com
cronógrafo. Caixa em ouro. Relógio
em muito bom estado. Acompanha
estojo original (incompleto).
27x44 mm

Cartier Tank Americaine in 18kt gold.
Quartz movement with chronograph. Gold
case with 27mm x 44mm. Watch in very
good condition. With box.

Ladies Bvlgari watch, Recttangolo
model, quartz movement, and
white gold (750/000) case.
Dile and case with brilliant cut
diamonds pave. In excellent
condition.
€ 3.500 - 4.000

147
BVLGARI DE SENHORA
Relógio marca Bvlgari, de
senhora, modelo Assioma,
movimento de quartz, com
caixa e bracelete em Ouro
branco (750/000) com lateral
em brilhantes. Peça em bom
estado de conservação com
ligerias marcas de uso.
19x27 mm
77,4g (total)

Bvlgari ladies watch, Assioma
model, quartz movement, white
gold (750/000) case and strap with
brilliant cut diamonds. In good
condition with light wear signs.
€ 4.000 - 4.500

€ 3.500 - 4.600
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VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa e fivela em ouro
branco (750/000). Bracelete em crocodilo. Acompanha
estojo e documentação. Em bom estado de conservação.
33 mm
35g (total)

Vacheron Constantin watch. Winding mechanical movement.
White gold (750/000) case and buckle. Crocodile band.
With box and documents. In good condition.
€ 3.500 - 4.200

150

VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em ouro (750/000) e bracelete em ouro
(800/000). Acompanha estojo e documentos.
Em muito bom estado de conservação.
33 mm
70,2g (total)

Vacheron Constantin watch. Winding mechanical
movement. Yellow gold (750/000) case and yellow
gold (800/000) band.
With box adn documents. In good condition.
€ 3.500 - 4.000
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ROLEX

ROLEX

ROLEX

Relógio marca Rolex, modelo
Cellini King Midas. Com movimento
de corda manual. Caixa em ouro
(750/000). Com bracelete original
e bracelete não original em ouro
(800/000). Em bom estado de
conservação.
28x29 mm
75,6g (total)

Relógio marca Rolex, modelo Oyster
Perpetual, com movimento mecânico
automático, chronometer. Caixa,
bracelete e báscula em aço originais.
Mostrador em azul. Com marcas de uso.
34 mm

Relógio marca Rolex, modelo Oyster
Perpetual, com movimento mecânico
automático, chronometer. Caixa
e bracelete em aço e ouro rosa.
Mostrador salmão. Com marcas de uso.
34 mm

Oyster Perpetual model with mechanical
automatic movement, chronometer. Steel
case, original strap and clasp.
Blue dial. Wear signs.

Rolex watch, Oyster Perpetual model.
Chornometer automatic mechanical
movement. Stainless steel and Rose gold case
and band. Salomon dial. With wear signs.

€ 1.750 - 2.250

€ 1.800 - 2.400

Rolex watch, Cellini King Midas model.
Winding mechanical movement. With
yellow gold (750/000) case and yellow
gold (800/000) band. In good condition.
€ 4.000 - 5.000

157

158
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RELÓGIO DE BOLSO

OMEGA DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO MATADOR

Relógio de bolso marca Omega.
Movimento mecânico de corda
manual com microregulação,
cal.35,5L-T1. Caixa CB em plaquet.
Mostrador em porcelana com
numeração àrabe sem depreciativos.
Com marcas de uso.
42 mm

Relógio Omega de bolso.Movimento
de corda manual. Caixa em prata
(900/000) com gravação Grand Prix
Paris 1900. Mostrador de porcelana em
muito bom estado, sem depreciativos.
50 mm
97,4g (total)

Relógio de bolso marca Matador.
Movimento de corda manual.
Mostrador danificado entre as 10h e
as 11h. Caixa em prata (800/000) A
marca Matador era propriedade da
Phenix Watch Company. A necessitar
de limpeza.
48 mm
77,6g (total)

Omega
Mechanical manual movement with
microregulation, cal.35,5L-T1. plated
CB case.
Porcelain dial with Arabian numerals.
Wear signs.

Omega
Manual winding movement. Silver case
(900/000) with engraving “Grand Prix Paris
1900”. Porcelain dial in excellent condition.
€ 280 - 400

€ 100 - 200

Matador pocket watch. Winding
movement. Damaged dial between 10h and
11h. Silver (800/000) case. The Matador
brand was owned by Phenix Watch
Company. In need of service.
€ 100 - 200

160
RELÓGIO DE BOLSO
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OMEGA CONSTELLATION

OMEGA CONSTELLATION

OMEGA

Omega Modelo Constellation com caixa e
bracelete em aço e ouro rosa (750/000).
Caixa com bezel em ouro de 34mm de
diâmetro. Movimento de quartzo com data
e segundos ao centro. Bracelete de aço e
ouro com báscula. Relógio em bom estado
com sinais de uso. Acompanha caixa, 2 elos
e alguma documentação. A funcionar ao
momento da avaliação.

Relógio de marca Omega, modelo
Constellation, com movimento
mecânico automático, chronometer e
data às 3h. Caixa e bracelete em Ouro
(750/000). Acompanha certificado.
Com marcas de uso.
34 mm

Relógio marca Omega, modelo
constellation. Com movimento de
quartz com data às 3h. Caixa e
bracelete em aço e ouro. Com marcas
de uso.
34 mm

Omega Constellation with steel and (750/000)
pink gold case and bracelet. 34mm case with gold
bezel. Quartz movement with date and seconds
at the centre. Steel and gold bracelet. In good
condition with wear signs.
With case, two extra links and some documents.
Working.

Omega watch, Constellation model.
Winding mechanical movement, with date
at 3h and chronometer. Case and strap in
gold (750/000). With documents. With
slight wear signs.

Omega watch, Constellation model. Quartz
movement with date at 3h. Stainless Steel
and Yellow Gold case and band. With wear
signs.

Relógio de bolso marca Paul Ditisheim.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em ouro (750/000) com inscrição
“medaille d’or Genéve 1896”. Mostrador sem
depreciativos. Acompanha estojo original.
Em bom estado de conservação.
50 mm
72,4g (total)

Paul Ditisheim
Mechanical manual movement. Gold case
(750/000) inscriber “medaille d’or Genéve 1896”.
In original storage case. In good condition.
€ 600 - 1.000

€ 400 - 600

€ 3.000 - 4.000

€ 800 - 1.200
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163
ROLEX DAY-DATE

161
BLANCPAIN
Relógio marca Blancpain, modelo
Villeret ultra thin. Movimento mecânico
de corda manual. Mostrador em
porcelana. Caixa ultrafina em aço.
Acompanha estojo e documentação.
Em bom estado de conservação.
35 mm

Blancpain watch, Villeret ultra thin model.
Winding mechanical movement. Porcelain
dial. Ultra-thin stainless steel case. With
box and documents. In good condition.
€ 2.000 - 2.600

Exclusivo relógio Rolex, modelo
Day-Date (President) com caixa
e bracelete em ouro (750/000).
Mostrador com pavé de diamantes
e indexes com rubis. Bezel com
diamantes e 4 rubis. Bracelete
toda em ouro com os elos
centrais todos com 12 diamantes.
Movimento mecânico Automático
com dia do mês e dia da semana.
Relógio muito bem conservado
com poucos sinais de uso.
135 g PB

A 18 kt case and bracelet. Dial
with diamonds and indexes with
rubies. Bezel with diamonds and 4
rubies. Gold bracelet and links with
diamonds. Automatic mechanical
movement with month and week’s
day. In excelent condition with slight
wear signs.
€ 15.500 - 18.500

162
BLANCPAIN EM PLATINA
Relógio marca Blancpain, série limitada de
apenas 100 relógios, sendo este o Nº34.
Movimento mecânico de corda manual. Caixa
em platina (950/000). Acompanha estojo e
documentação. Em bom estado de conservação.
34 mm
53g (total)

Blancpain watch. Nº34 of a limited edition of 100
timepieces. Winding mechanical movement.
Platinum (950/000) case. With box and documents.
In good condition.
€ 5.000 - 7.000
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164
ROLEX
Relógio marca Rolex, modelo day/
date, com dia da semana ao meio dia,
e dia do mês às 3h. Ref. 18238 com
movimento mecânico automático.
Com caixa e bracelete em ouro
(750/000) e pavet de diamantes em
toda a bracelete, mostrador, bezel e
asas do Relógio. Em bom estado de
conservação. Com estojo original.
36 mm
123,2g (total)

166
CORUM
Relógio marca Corum, modelo Tabogan. Movimento
mecânico automático com data às 6h. Caixa e Fivela em
ouro (750/000). Este relógio é também um relógio de
mesa. Acompanha estojo da marca, mas não do modelo.
Em muito bom estado de conservação.
26x44 mm
100,8g (total)

Rolex watch, Day/Date model with central
weekday and month day at 3h, ref.18238
with mechanical, automatic movement.
Gold (750/000) case and strap and
diamond pave all around the strap, dial,
bezel and wings. In good condition. In the
original case.

Tabogan model. Automatic mechanical movement with date at
6h. Gold (750/000) case and buckle. This watch converts into
a table clock. In a Corum storage case but not original to the
watch. In excelent condition.
€ 2.500 - 3.500

€ 14.000 - 17.000

167
CORUM MOVIMENTO LINEAR

165
ROLEX
Relógio marca Rolex, modelo datejust,
com data às 3h, com movimento mecânico
automático. Com caixa e bracelete em
ouro (750/000) e pavet de diamantes no
mostrador e bezel. Com index’s em Safira.
Em bom estado de conservação.
36 mm
138,6g (total)

Rolex watch, Datejust Model, with date at 3h
and mechanical automatic movement.
Gold (750/000) case and strap. Diamond pave
on dial and bezel. Sapphire index.
In good condition.
€ 11.000 - 12.500

Raro relógio Corum modelo Golden Bridge com caixa em
ouro branco. Edição comemorativa dos 50 anos da Corum
e limitada a apenas 50 relógios sendo este exemplar o nº27.
Caixa com 32mm x 50mm. Movimento mecânico linear de
corda manual cal.7000. Acompanha caixa e documentos.
Ligeiríssimos sinais de uso.
Nota:
O raro movimento linear deste relógio tem as pontes em
ouro branco integralmente gravadas à mão. No mostrador
apresenta um diamante “Top Wesselton” (aprox. 0.25ct) em
frente ao algarismo 5 como substituição do algarismo 0 e
para simbolizar a comemoração dos 50 anos da Corum.

A rare Corum watch, Golden Bridge model with white gold case.
Commemorative edition of the 50 years of the brand and limited to
50 pieces, this being nr. 27. 32x50mm case
Linear mechanical movement cal.7000
With case and documents. Slight wear signs.
Note:
Rare linear movement with white gold bridges engraved by hand.
Dial set with one brilliant cut 0,25ct “Top Wesselton” diamond in
front of the number 5 symbolizing the 50 years of Corum.
€ 10.000 - 15.000
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168

GUBELIN
Estação meteorológica com relógio de marca
Gubelin com movimento mecânico de corda manual
de 8 dias com função despertador. Higrómetro,
barómetro e termómetro com medição em graus
Celsius e Fahrenheit. Rara peça, de coleção, em
excelente estado de conservação.
130x90x90 mm

A meteorological station with clock. 8 day mechanical
manual winding movement with alarm clock option.
Hygrometer, barometer and thermometer with Celsius
and Fahrenheit grading. A rare, collectable clock in
excellent condition.
€ 2.000 - 2.400

170

ANDREAS MAYER DE MESA
Relógio de mesa marca Andreas Mayer.
Movimento mecânico de corda manual com
chave e corda de 8 dias. Munido de função
que permite escolher entre 3 músicas e
modo de silêncio. Caixa em madeira. Em
muito bom estado de conservação.
364x308x262 mm

A table Andreas Mayer
Mechanical 8 day manual movement with key.
With selection of three musical chimes and silent
option. Wooden case. In excellent condition.
€ 600 - 1.100

169

ZENITH
Raro relógio marca Zenith. Modelo de
mesa em madeira de nogueira.
Este relógio aparece referido no livro da
Zenith de Manfred Rossler.
Movimento mecânico de corda manual
de 8 dias com alarme.
200x150x80 mm

Table model in walnut. This clocis mentioned
in the Manfred Rossler monography on
Zenith. 8 day mechanical manual winding
movement with alarm.
€ 800 - 1.200

171

HEBDOMAS DE MESA
Relógio marca Hebdomas, de mesa, com mostrador
em esmalte. Movimento mecânico de corda manual,
de 8 dias. Peça em excelente estado de conservação,
com caixa e documentos.
70x52x37 mm

Hebdomas table clock with enamelled dial. 8 day winding
mechanical movement. In excellent condition, with original
case and documents.

172

CHOPARD
Relógio de mesa de marca Chopard, modelo
Happy Day. Movimento de quartz. Caixa em
aço com caboches em azul (não funciona).
80 mm

Chopard table watch, Happy Day model. Quartz
movement. Stainless Steel Case. Not working.
€ 200 - 350

€ 250 - 400
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176
PATEK PHILIPPE

173
PATEK PHILIPPE
Relógio marca Patek Philippe. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa e bracelete integral em
ouro branco (750/000). Mostrador em ouro branco.
Acompanha estojo. Em bom estado de conservação,
com ligeiras marcas de uso. Coroa marca Eterna.
32x26 mm
73,2g (total)

Relógio marca Patek Philippe, modelo Calatrava Ref. 3520.
Movimento mecânico de corda manual. Mostrador em porcelana com
numeração romana. Caixa e fiveal em ouro branco (750/000).
Acompanha estojo e documentação. Em bom estado de conservação.
32 mm
38g (total)

Patek Philippe watch, Calatrava model with Ref. 3520. Winding mechanical movement.
Porcelain dial with Roman Numerals.White gold (750/000) case and buckle.
With box and documents. In good condition.
€ 8.000 - 9.500

Mechanical manual winding movement. White gold
(750/000) integral case and strap and dial. Original storage
case. In good condition with light wear. Crown marked
Eterna.
€ 5.000 - 6.000

175
RELÓGIO DE BOLSO PATEK
PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek
Philippe. Fabricado para J.Maury,
relojoeiro do observatório
astronómico de marinha, Lisboa.
Movimento mecânico de corda
com micro regulação. Caixa em
ouro (750/000) Mostrador em
excelente estado. Relógio em
muito bom estado de conservação.
Acompanha estojo original.
49 mm
96,2g (total)

Patek Philippe pocket watch. Produced
for J.Maury, watchmaker for the Navy
Astronomic Observatory, Lisboa.
Mechanical winding movement with
micro regulation. Gold (750/000) case.
Dile in excellent condition. Watch in
very good condition. In original case.
€ 3.500 - 3.900

177
LONGINES
Relógio marca Longines. Movimento de
corda manual com data às 3h. Caixa em ouro
(750/000). Acompanha estojo original da
marca. Em muito bom estado de conservação.
34 mm
37,2g (total)

Longines watch. Winding mechanical movement
with date at 3h. Yellow gold (750/000) case. With
box. In excellent condition.

174

€ 900 - 1.200

RELÓGIO DE BOLSO PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Philippe, modelo
gondolo & labouriau. Movimento mecânico
Cronometre. Caixa em ouro (750/000).
Mostrador em porcelana sem fios de cabelo.
56 mm
138,8g (total)

Patek Philippe pocket watch, Gondolo & Labouriau
model. Cronometre mechanical movement.
Gold (750/000) case. Porcelain dial with no hairlines.
€ 3.800 - 5.000
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178
PATEK PHILIPPE
Relógio marca Patek Philippe, modelo Calatrava Ref. 3919.
Movimento mecânico de corda manual. Mostrador em porcelana
com numeração Romana. Caixa e fivela em ouro branco
(750/000). Acompanha estojo e documentação.
Em bom estado de conservação.
33 mm
44,8g (total)

Patek Philippe watch, Calatrava model with Ref. 3919.
Winding mechanical movement. Porcelain dial with Roman Numerals.
White gold (750/000) case and buckle. With box and documents.
In good condition.
€ 7.500 - 9.000
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179
IWC

Relógio marca IWC, modelo Portuguesa. Movimento
mecânico de corda manual com 28800 AH, função
cronógrafo rattrapante. Caixa em aço. Vidro de
Safira. Acompanha estojo e documentos. Relógio
muito bem conservado.
40 mm

IWC, Portuguesa model. Windind mechanical movement
with 28800AH and rattrapante chronograph function.
Stainless steel case and sapphire glass. With box and
documents. In excellent condition.
€ 4.000 - 5.500
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180
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182

CALVIN KLEIN

ALESSI

DKNY

EMPORIO ARMANI

Relógio marca Calvin Klein.
Movimento de quartz com
função cronógrafo e data às
4h. Caixa em aço. Acompanha
estojo e documentação.
Relógio em estado novo.
41 mm

Relógio marca Alessi.
Movimento de quartz. Caixa
em aço. Acompanha estojo e
documentação. Em excelente
estado de conservação.
36 mm

Relógio marca DKNY.
Movimento de quartz com
função cronógrafo. Caixa
em aço. Acompanha estojo
e documentação. Relógio
em muito bom estado de
conservação.
42 mm

Relógio marca Emporio
Armani. Movimento
quartz. Caixa em aço.
Acompanha estojo e
documentos. Em bom
estado de conservação.
40 mm

Calvin Klein watch. Quartz
movement with date at 4h and
chronograph function. With box
and documents. Mint condition.

Alessi watch. Quartz movement.
Stainless steel case. With box and
documents. In good condition.
€ 100 - 150

€ 100 - 150

DKNY watch. Quartz movement
with chronograph function.
Stainless steel case. With box and
documents. In excellent condition.

Emporio Armani Watch.
Quartz movement. Stainless
steel case. With box and
documents. In good
condition.

€ 100 - 200

€ 100 - 200

185
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187

YEMA

TISSOT

STARLUX

Relógio marca Yema, estilo diver, com
movimento de corda manual com data
às 3h. Caixa cromada e mostrador
azul. Em bom estado de conservação.
38 mm

Relógio marca Tissot. Movimento de
quartz com função cronógrafo, data às
6h, Caixa em aço. Acompanha estojo
e documentos. Em bom estado de
conservação.
44 mm

Relógio marca Starlux, estilo diver com
movimento automático com data às
3h. Caixa em aço. Em bom estado de
conservação.
36 mm

Yema watch, diver style with winding
mechanical movement and date at 3h.
Chrome case and blue dial. In good
condition.
€ 150 - 250

184
LOTE DE 5 RELÓGIOS DE MARCA MONDAINE
5 relógios da marca Mondaine. Todos com caixa em aço e
movimentos de quartz. Em razoável estado de conservação.
Quatro apresentam estojo e documentação.

A lot of 5 Mondaine watches
5 watches from the Mondaine brand. All with stainless steel case and
quartz movements. With light wear signs.
Four of them with box and documents.

Tissot watch. Quartz movement with date
at 6h and chronograph function. Stainless
steel case. With box and documents. In good
condition.

Starlux watch, diver style with automatic
movement and date at 3h. Steel case. In
good condition.
€ 100 - 150

€ 100 - 150

188

189

AUREUS

BUTEX

Relógio marca Aureus,
modelo Glucydur, com
movimento de corda manual
com data às 3h. Caixa
cromada e bracelete em
aço. Em bom estado de
conservação.
35 mm

Relógio marca Butex,
com mostrador de cor
púrpura. Com movimento
automático, day/date em
Português. Robusta caixa e
bracelete em aço. Em bom
estado de conservação.
40x40 mm

Aureus watch, Glucydur model,
with winding mechanical
movement with date at 3h.
Chrome case with steel strap. In
good condition.

Butex watch with purple
coloured dial. Automatic
movement, day/date in
Portuguese. Robust case and
steel strap. In good condition.

€ 100 - 200

€ 100 - 200

€ 300 - 500
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191
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193

ORIS

EPOS

MARLEN

Relógio marca Oris, modelo
pointerdate, com movimento
mecânico automáico com
calendário periférico e
segundos às 9h. Caixa em
aço. Em muito bom estado de
conservação. Com estojo e
documentos.
36 mm

Relógio marca Epos, Movimento
mecânico automático, Cal. ETA
2892, com data às 3h. Caixa
em aço. Mostrador em estilo
ardósia.. Acompanha estojo
e documentos. Em excelente
estado de conservação.
40 mm

Relógio marca Marlen, modelo
Northmatic. Com movimento
mecânico automático com
data às 3h e função GMT e
indicação do ponto cardeal
Norte e ponteiro indicador
para determinar uma rota
em função do Norte. Caixa
em aço. Acompanha estojo e
documentos.
41 mm

MAOLNIJA
MARRIAGE

Oris watch, Pointerdate model
with mechanical automatic
movement and peripheral calendar
and seconds at 9h. Steel case.
In excelent condition. In original
case and with documentation.

Automatic mechanical movement,
Cal.ETA 2892, with date at 3h.
Steel case. Slate type dial. Original
storage case. In excellent condition.
€ 600 - 1.000

€ 400 - 600

Northmatic model. Automatic
mechanical movement with
date at 3h, GMT function and
North pointer. Arm indicator to
determine a route based on the
North. Steel case. With storage
case and documentation.

Relógio de bolso marca
Molnija, adaptado
a pulso, modelo
Regulateur. Movimento
mecânico de corda
manual. Em excelente
estado de conservação.
45 mm

Adapted to wrist watch,
Regulateur model.
Mechanical manual winding
movement. In excellent
condition.
€ 300 - 500

€ 450 - 750

197
PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Philippe
Com movimento de corda manual de
micro regulação
Caixa em ouro (750/000)
Peça de c. 1918 em muito bom estado
de conservação.
Possui uma gravação “PC”
Diam.: 48 cm
78,8g (total)

Patek Philippe pocket watch.
Winding mechanical movement with
microadjustments. Released in 1918. Gold
(750/000) case. In excellent condition.
€ 3.200 - 4.000

200
REMONTOIR DE BOLSO
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PHILIPPE STARK

TISSOT

TAG HEUER

Relógio marca Philippe Stark
by Fossil. Movimento de
quartz. A necessitar de pilha.

Relógio marca Tissot, modelo
Touch. Movimento de quartz com
funções, altímetro, cronógrafo,
termómetro, bússola e alarm.
Acompanha caixa e documentos.
Em bom estado de conservação.
Não testado.
40mm

Relógio Tag Heuer, modelo
Fórmula 1. Movimento quartz
com cronógrafo e data entre as 4h
e as 5h. Caixa e bracelete em aço e
cerâmica. Exterior do bezel e index’s
com brilhantes. Acompanha Caixa e
documentos. Bom estado de conservação.
42mm

Tissot watch, touch model.
Quartz movement with, altimeter,
chronograph, thermometer, compass
and alarm functions. With box and
documents. In good condition.
Untested.

TAG Heuer watch, Fórmula 1 model. Quartz
movement with date beetween 4h and 5h and
chronograph function. Stainless steel and ceramic
case and band. Bezel and index’s with brilliant cut.
With box and documents. In good condition.

By Fossil. Quartz movement.
In need of battery.
€ 50 - 80

€ 150 - 250

Relógio Remontoir de bolso.
Movimento de corda manual, de 15
rubis, assinado Antonino Madrid
Nº35387. Caixa com gravação
do nº igual ao do movimento em
prata, gravada Antonino, calle
mayor, 33 Madrid. Mostrador de
porcelana em muito bom estado,
sem depreciativos.
56 mm
124g (total)

RemontoirManual winding movement,
15 rubies, signed Antonino Madrid
nr.35387. Engraved case with number
identical to the silver movement and
Antonino, calle mayor, 33 Madrid.
Porcelain dial in excellent condition.
€ 250 - 350

198
RELÓGIO DE BOLSO PATEK
PHILIPPE
Relógio de bolso marca Patek Philippe.
Movimento mecânico de corda manual
com microregulação e oito ajustes.
Caixa em ouro (750/000). Mostrador
em porcelana sem fios de cabelo. Peça
em bom estado de conservação.
48 mm
79,8g (total)

Patek Philippe pocket watch. Winding
mechanical movement with microregulation
and eight adjustments. Gold (750/000)
case. Porcelain dial without hairlines. In
good condition.

199
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso marca Mondaine.
Movimento de corda manual
Unitas Cal.6497. Caixa em plaquet
com duas tampas. Mostrador em
porcelana em bom estado e com
ponteiros estilo Breguet. Com
marcas de uso.
42 mm

Mondaine
Mechanical manual movement Unitas
Cal.6497. Plated case with two lids.
Porcelain dial in good condition and
Breguet style arms. Wear signs.
€ 100 - 200

€ 2.900 - 3.600

201
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso, marca
Election. Movimento
de corda manual,
chronometre com três
ajustes e microregulação.
Caixa em ouro
(750/000). Mostrador
cinza metalizado com
ponteiros estilo Breguet
e numeração Àrabe. Bom
estado de conservação.
44 mm
46,8g (total)

Election
Mechanical manual
movement, chonometre
with three adjustments and
microregulation. Gold case
(750/000). Metallic grey dial
with Breguet style arms and
Arabian numbering.
In good condition.
€ 400 - 600

€ 1.000 - 1.200

61

60

202
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de marca Beta
(Paul Ditisheim), “exactidão
cronométrica”. Caixa em Ouro
(750/000). Mostrador em porcelana.
Bom estado de conservação.
(arranca e para, necessita limpeza).
49mm
72,8g (Peso Total)

Beta Pocket Watch from Paul Ditisheim.
“Chronometric accuracy”. Case in gold
(750/000). Porcelain dial. In good
condition. Needs maintenaince.
€ 650 - 850

203
RELÓGIO DE BOLSO VULCAIN
Relógio de bolso marca Vulcain.
Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo. Caixa em
ouro (750/000). Raro mostrador em
porcelana bicolor em bom estado.
50 mm
79,8g (total)

Vulcain pocket watch. Winding mechanical
movement with chronograph. Gold
(750/000) case. Rare two colour porcelain
dial in good condition.
€ 2.100 - 2.600

204
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208

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO HELVETIA

RELÓGIO DE BOLSO ELGIN

Relógio de bolso marca Hamilton.
Movimento mecânico de corda manual
com microregulação, cal.910. Caixa
em plaquet. Mostrador em porcelana
com fio de cabelo visível. Com marcas
de uso.
46 mm

Relógio de bolso sem marca.
Movimento mecânico de corda
manual. Caixa em prata (800/000)
Mostrador com numeração romana
com restauro às 2h. Corda partida
ou não fixa no tambor.
45 mm
71g (total)

Relógio de bolso marca Helvetia.
Movimento mecânico de corda
manual assinado Helvetia. Caixa
em prata (800/000) Mostrador com
numeração árabe em razoável estado de
conservação. Movimento a necessitar de
intervenção pois anda e pára.
49 mm
68,6g (total)

Relógio de bolso marca Elgin. Modelo
Deluxe. Movimento mecânico de corda
manual com seis ajustes. Caixa em ouro
(585/000) Mostrador com numeração
árabe com ligeiras marcas e defeitos.
Dedicatória “presented by Ford Motor
Co. to Charles H. Stoeber on his 35th
anniversary. 1920 - 1955 Henry Ford”.
44 mm
49,8g (total)

Hamilton
Microregulation mechanical manual
movement, cal.910. Plated case.
Porcelain dial with visible hairline.
Wear signs.
€ 100 - 200

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical movement. Silver (800/000)
case. Roamn numerals dial, restored at
2h. Broken or loose spring.
€ 100 - 150

Helvetia pocket watch. Winding mechanical
movement signed Helvetia. Silver (800/000)
case. Arabic numerals dial in reasonable
condition. Movement in need of service.
€ 100 - 150

Elgin pocket watch, Deluxe model. Winding
mechanical movement with 6 adjustments.
Gold (585/000) case. Arabic numerals dial
with some scratches and defects.
Dedication “presented by Ford Motor Co. to
Charles H. Stoeber on his 35th anniversary.
1920-1955 Henry Ford”.
€ 200 - 350

209
205
RELÓGIO DE BOLSO
Relógio de bolso marca Philibert
Perret. Moviimento mecânico de corda
manual com chave e microregulação.
Caixa em ouro (750/000) Acompanha
estojo e chaves. Em muito bom estado
de conservação.
52 mm
104,2g (total)

RELÓGIO DE BOLSO
Relógio marca Longines, modelo
E. Francillon de bolso, Com movimento
mecânico de corda manual. Caixa
em prata (925/000)Série limitada
nº947/1000. Réplica do 1o relógio
produzido na manufactura Longines em
1867. Sem uso aparente. Acompanha
estojo original.
55 mm
220,8g (total)

Philibert Perret. Mechanical manual
movement with key and microregulation.
Gold case (750/000). In original storage
case and keys.
In excellent condition.

Longines pocket watch, E. Francillon
model, with mechanical manual winding
movement. Silver (925/000) case. Limited
edition, numbered 947/1000. Replica of the
10th watch produced at Longines in 1867.
No apparent wear. Original storage case.

€ 1.000 - 1.250

€ 1.200 - 1.600
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210
SWATCH
Relógio marca Swatch. edição
Oracolo. Sem uso aparente.

Swatch watch, Oracolo edition.
With no wear signs.
€ 50 - 80

213
SWATCH
Relógio marca Swatch, edição Virgin
megastore em estojo e mebalagem original,
série limitada. Sem uso aparente.

Swatch watch, Virgin megastore edition limited
edition. With box and documents. With no wear
signs.
€ 50 - 80

214
SWATCH
Relógioo marca Swatch, modelo Today.
Movimento automáico e data às 3h.
Sem uso aparente.

Swatch watch, Today model. Automatic
mechanical movement with date às 3h.
With no wear signs.

211
SWATCH

€ 75 - 90

Relógio marca Swatch Musical.
Edição Time to cook by Peter Gabriel.
Série limitada. Sem uso aparente.

Swatch musical watch, Time to cook by Peter
Gabril limited edition. In mint condition.
€ 60 - 80

215
SWATCH
Relógio marca Swatch, edição
Havana. Sem uso aparente.

212
SWATCH

Swatch watch, Havana edition.
With no wear signs.
€ 50 - 80

Relógio marca Swatch, edição earth
summit 92. Movimento automático.
Acompanha caixa original.
Em muito bom estado.

Swatch watch, Earth summit 92 edition.
Automatic mechanical movement.
With box. In excellent condition.
€ 75 - 90
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218
MÓVEL PARA RELÓGIOS

216

móvel com 5 gavetas e um tabuleiro
todo em madeira com vidro na parte
superior. Com duas fechaduras laterais que
impossibilitam a sua abertura se trancadas.

JAEGER LECOULTRE
Relógio marca Jaeger LeCoultre de
mesa. Com movimento mecânico
de corda manual de 8 dias a data às
3h. Caixa em metal dourado com o
Nº23081. Peça dos anos 50.
Em excelente estado de conservação.
115x115 mm

with five drawers and a wooden tray with glass
top. Two side locks for protection.
€ 150 - 300

Table clock. 8 day mechanical manual
winding movement with date at 3h.
Gilt metal case numbered 23081. 1950s.
In excellent condition.
€ 600 - 1.000

220

WINDER DE RELÓGIOS

219

WINDER DE RELÓGIOS

217

JAEGER LE COULTRE
Relógio marca jaeger LeCoultre, modelo
Master Control. Movimento mecânico
automático com triple date. Caixa em aço
com medalhão na tampa traseira em ouro
rosa. Com marcas e sinais de uso.
Com estojo e sem documentos.
37mm

Winder de relógios para 6 unidades da
marca Underwood. Caixa em madeira
forrada a pele com vidro na frente.
Em bom estado de conservação.
285x325x155 mm

Winder de relógios para 6 unidades da
marca Underwood. Caixa em madeira
forrada a pele com vidro na frente.
Em bom estado de conservação.
285x325x155 mm

A clock winder
For six Underwood units. Leather lined wooden
case with glass front. In good condition.
€ 500 - 750

A clock winder
For six Underwood units. Leather lined wooden
case with glass front. In good condition.
€ 500 - 750

Jaeger LeCoultre watch, Master Control
model. Automatic mechanical movement with
triple date. Stainless steel case with rose gold
meddalion engraved on the back.
With box and documents. With wear signs.
€ 2.800 - 3.200

221
LOTE DE 7 ESTOJOS UNDERWOOD
7 estojos de marca Underwood para guardar relógios
(10 em cada estojo) feito em pele. Com marcas de uso.

A lot of 7 Underwood storage cases
In leather, for watch storage (10 in each). Wear signs.
€ 350 - 500
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224

JAEGER LECOULTRE ATMOS DU MILLENAIRE ATLANTIS

222

Relógio de mesa Jaeger LeCoultre, modelo Atmos Milénio Atlantis, Ref.145840792.
Movimento mecânico alimentado por diferenças de temperatura que provocam a
expansão e diminuição dos gases do seu tambor interno. Calendário perpétuo até
ao ano 3000, com fases de lua.
Com caixa e documentos. Sem uso aparente.
250x275x152 mm

RARO BREGUET
Relógio marca Breguet, Ref.1775. Edição especial limitada
a 225 unidades, em platina, comemorativo dos 225 anos
da marca Breguet. Movimento mecânico automático de 25
rubis com reserva de marcha para 38h de apenas 7,9mm
de espessura. Mostrador de porcelana com numeração
Árabe pintada à mão e ponteiros de horas e minutos em
ouro branco (750/000). Coroa em Ouro branco (750/000)
com cabochon em safira. Caixa e fivela original em platina
(950/000). Acompanha estojo e documentação.
Em muito bom estado de conservação.
36,5 mm
60,6g (total) 49g (platina)

Jaeger LeCoultre table watch, Atmos Millenium Atlantis model with Ref. 145840792.
Mechanical movement powered by temperature alteration that expands and contracts the gas
inside the internal drum of the watch. Perpetual calendar until year 3000 and moon phases.
With box and documents. Mint condition.
€ 10.000 - 14.000

Breguet Watch, Ref. 1775. Limited edition of 225 watches for
the 225th aniversary of the Breguet brand. Automatic mechanical
movment of 25 rubis with 38h of power reserve. With only 7,9mm
of thickness. Porcelain dial with arabic handpainted numerals and
with Crown with cabochon, Hour and minute Hands in White gold
(750/000). Platinum (950/000) case and buckle. With Box and
documents. In excellent condition.
€ 10.000 - 12.500
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BREGUET
Relógio marca Breguet, modelo 3500
ultraslim. Movimento mecânico de
corda manual. Mostrador Gilloche em
prata. Caixa e fivela original em ouro
branco (750/000). Acompanha estojo e
documentação. Em bom estado
de conservação.
32 mm
40,8g (total)

Breguet watch, 3500 ulstraslim model. Winding
mechanical movement. Silver made Gilloche
dial. Caseand buckle in white gold (750/000).
With box and documents. In good condition.
€ 6.000 - 7.500
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LONGINES

BUTEX

Relógio marca Longines. Anos 60.
Movimento mecânico automático
com data às 3h Cal.633.1. Caixa
em plaquet. Em muito bom estado
de conservação com fivela original
da marca.
34 mm

Raro relógio marca Butex,
tipo ciocolatone, anos 50.
Com movimento de corda
manual. Caixa de grandes
dimensões em plaquet de
ouro rosa com mostrador
Guilloche. Em bom estado
de conservação.
32x40 mm

Longines watch for the 60’s. Automatic
mechanical movement with date at 3h
cal.633.1 Gold plated case. In excellent
condition.
€ 250 - 500

Butex watch, type ciocolatone,
1950s. Winding mechanical
movement. Rose gold plated
large case with guilloche dial.
In good condition.
€ 400 - 600

227
LONGINES
Relógio marca Longines, modelo
La Grande Classique. Movimento
mecânico automático. Caixa
em aço com mostrador de
porcelana. Acompanha estojo e
documentos. Em bom estado de
conservação.
34 mm

Longines watch, La grande Classique
model. Automatic mechanical
movement. Stainless steel case with
porcelaind dial. With box and
documents. In good condition.
€ 750 - 1.000
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WYLER VETTA
Relógio marca Wyler
Vetta, Edição centenário
limitada a 400 relógios,
sendo este o Nº158.
Movimento mecânico
automático com função
de cronógrafo e day/date.
Caixa em aço e bracelete
em crocodilo. Acompanha
caixa e documentação.
37 mm

Centennial Edition, limited
to 400 watches, this one
numbered 158. Automatic
mechanical movement
with chronograph function
and day/date. Steel case
and crocodile leather strap.
With storage case and
documentation.
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BREITLING NAVITIMER

BREITLING

BREITLING

Relógio marca Breitling, modelo
Navitimer, referência A321. Movimento
mecânico automático, cronógrafo,
caixa em aço. Estado de conservação
com marcas de uso, báscula em aço
original da marca e com bracelete em
mau estado.
38 mm

Relógio marca Breitling, modelo
Callisto, B11047. Movimento mecânico
de corda manual com função
cronógrafo. Caixa em aço com tampa
traseira em vidro. Mostrador Bordeaux.
Em bom estado de conservação.
37 mm

Relógio marca Breitling, modelo
Chronomat. Movimento mecânico
mecânico automático com função
cronógrafo e data às 3h. Caixa e
bracelete em aço. Em bom estado de
conservação.
39 mm

Reference A321. Automatic mechanical
movement, chronograph with steel case.
Signs of wear, original branded strap clasp
and strap in poor condition.

Breitling watch, Callisto model Ref.
B11047. Winding mechanical movement
with chronograph function. Stainless steel
case with glass backand Bordeaux dial. In
good condition.

Chronomat model. Automatic
mechanical movement, with chronograph
function and date at 3h. Steel case and
strap. In good condition.

€ 2.000 - 2.500

€ 500 - 800

€ 1.200 - 1.500
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LONGINES
Relógio marca Longines, modelo Avigation
comemorativo dos 75 anos Lusitânia. Série
limitada apenas de 100 peças, sendo esta a
nº45. Movimento mecânico automático com
função cronógrafo e data às 6h. Caixa em aço
e bracelete em crocodilo. Sem uso aparente.
Acompanha estojo e documentação.
40 mm

Longines watch, Avigation model, Nº45 of a limited
edition of 100 timepieces, for the commemoration
of the 75th anniversary of Lusitania. Automatic
mechanical movement with chronograph function
and date at 6h. Steel case and crocodile leather strap.
No apparent wear. In original storage case and with
documentation.
€ 700 - 1.000

€ 600 - 900
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JAEGER LECOULTRE
Relógio marca Jaeger LeCoultre,
modelo reverso grande taille. Ref.270862
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço com gravação no verso
“MM”. Bracelete em pele de avestruz com
báscula em aço original. Acompanha caixa
e documentos.
26x42 mm

LONGINES
Relógio marca Longines, edição
comemorativa de Macau de apenas 90
relógios, sendo este o 55. Movimento
mecânico automático com data às 6h
e função cronógrafo. Caixa em ouro
(750/000). Estojo externo e interno e toda
a documentação. Sem uso aparente.
41 mm
108g (total)

Reverse Grande Taille model. Ref.270862.
Mechanical manual winding movement. Steel
case with engraved reverse “MM”. Ostrich
leather strap with original steel clasp. With
original storage case and documentation.

Macau commemorative edition limted to 90
watches. This watch numbered 55. Automatic
mechanical movement with date at 6h and
chronograph function. Gold (750/000) case.
Original storage cases and full documentation.
No apparent wear.

€ 1.800 - 2.200

€ 2.000 - 2.500
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JAEGER LECOULTRE
Relógio marca Jaeger
LeCoultre, modelo Memory,
movimento mecânico
de corda manual com
totalizador de minutos no
verso, Ref. 255. Bracelete
original em pele de avestruz
com báscula original.
Acompanha caixa original.
33x23 mm

Memory model, mechanical
manual winding movement
with minuted totalizer on
the reverse, ref. 255. Original
ostrich leather strap with
original clasp. In the original
storage case.
€ 3.000 - 3.500
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RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

Relógio de bolso sem marca.
Movimento mecânico de corda
manual. Caixa em prata (800/000)
Mostrador com numeração romana
com falhas e defeitos. Ponteiros
diferentes. A necessitar de limpeza.
52 mm
95,2g (total)

Relógio de bolso sem marca.
Movimento mecânico de corda manual
com chave (não tem). Caixa em prata
(800/000). Mostrador com numeração
romana em razoável estado de
conservação. Não testado.
50 mm
86,4g (total)

Relógio de bolso sem marca. Movimento
mecânico de corda manual com chave
(não tem). Caixa em prata (800/000).
Mostrador com numeração romana sem
grandes depreciativos. Não testado.
47 mm
74,6g (total)

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical movement with winder fitting
(missing). Silver (800/000) case. Roman
numerals dial in reasonable condition.
Untested.
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TISSOT

BREITLING

Relógio marca Tissot. Peça dos
anos 20. Movimento mecânico de
corda manual. Apresenta restauro
de mostrador bem executado.
Em bom estado de conservação.
30mm x 30mm

Relógio marca Breitling, modelo
Premier. Movimento mecânico
de corda manual com função
cronógrafo. Caixa em plaquet com
Ref.734. Com marcas de uso.
33 mm

Tissot watch from 1920. Winding
mechanical movement. The dial has
an well executed restoration. In good
condition.

Bretiling watch, Premier model.
Winding mechanical movement. Gold
plated case with Ref. 734. With signs
of wear.

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical mechanism. Silver (800/000)
case. Roamn numerals mechanism with
losses and defects. Unmatched hands. In
need of service.

€ 250 - 350

€ 500 - 750

€ 100 - 150

€ 100 - 150
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RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

RELÓGIO DE BOLSO

Relógio de bolso sem marca.
Movimento mecânico de corda manual
com microregulação. Caixa em prata
(800/000) Mostrador com numeração
árabe em bom estado de conservação.
Não trabalha.
50 mm
94,8g (total)

Relógio de bolso, marca Roskopf, 1900
aproximadamente. Com movimento de
corda manual. Caixa em metal prateado
com uma locomotiva em alto relevo na
tampa traseira. Mostrador em cerâmica
sem depreciativos. Peça em bom estado
de conservação.
57 mm

Relógio de bolso, segunda metade do
Séc.19. Com movimento de corda manual
com chave. Mostrador em cerâmica com
restauro ao centro. Peça com ligeiras
marcas de uso.
55 mm

Unmarked pocket watch. Winding
mechanical movement with microregulation.
Silver (800/000) case. Arabic numerals dial
in good condition. Not working.

Roskopf pocket watch from around 1900.
Winding mechanical movement. Plated case
with embossed locomotive in the back. Ceramic
dial. In good condition.

€ 100 - 150

€ 150 - 200

Unmarked pocket watch. Winding mechanical
movement with winder fitting (missing). Silver
(800/000) case. Roman numerals dial without
much wear. Untested.
€ 150 - 250
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OYSTER LINCOLN (ROLEX)
Raro relógio Oyster Lincoln militar com caixa Oyster em plaquet de
29mm sem a coroa x 34mm de asa a asa. Movimento cal 59 (cs). Peça de
1945 sem restauros aparentes e em bom estado. Coroa assinado Oyster
Patent e fivela Rolex.
Nota:
A Rolex registou a marca Lincoln em 1928. Esta peça tem gravada na
tampa interna a expressão “Oyster Watches Co - Geneva - Swiss”, bem
como “SAR” que significá “Société Anonyme Rolex” e ainda um páraquedas com as letras RM, marca do fabricante da caixas Robert Meyland.
Esta peça terá sido produzida para o mercado Canadiano. O calibre 59
(cs)-center seconds é um calibre Rolex.

A rare Oyster Lincoln (Rolex) military watch with gold plated Oyster 29mm case,
34mm from wing to wing. Cal. 59 (cs) movement. Piece of 1945 with no apparent
restorations. Crown signed Oyster Patent and Rolex buckle.
Note:
Rolex registered Lincoln in 1928. This piece is engraved “Oyster Watches Co Geneva - Swiss” as well as “SAR” for Société Anonyme Rolex, a parachute and
RM, mark of the case maker Robert Meyland. Produced for the Canadian market.
The cal. 59 (cs) - center seconds is a Rolex caliber.
€ 1.250 - 1.600

Pocket watch from the 2nd half of 19th century.
Winding mechanical movement with key.
Ceramic dial with restoration at center. With
light wear signs.
€ 150 - 200
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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@veritas.art.
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

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

PAGAMENTO Payment

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.

ASSINATURA

As peças com metais preciosos não contrastadas são
vendidas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 120/2017,
de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma
vez que têm mais de 50 anos.

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

OPENING HOURS
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

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

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

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

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.

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
PRESENCIAL
Nº CLIENTE Client #

ORDEM DE COMPRA

RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO 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 EXCLUINDO COMISSÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

In Euros and excluding Buyer´s premium & 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 hereby
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.
CONCORDO E AUTORIZO que os meus dados pessoais sejam objecto de tratamento pela VERITAS com base na sua Política de Privacidade disponível em www.veritas.art, e que reconheço ter lido e
conhecer, para efeitos de marketing directo ou indirecto (i.e. para comunicação seleccionada de informação sobre eventos e actividades promovidas pela VERITAS através de correio electrónico, correio
postal, telefone e/ou SMS).

I hereby AGREE and ALLOW that my personal data will be subjected to processing by VERITAS according to VERITAS Privacy Policy available at www.veritas.art, which I have read and understood,
for direct or indirect marketing purposes (i.e. for selected communication about events and activities held by VERITAS sent through email, post, telephone and/or SMS).

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

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

use
HORA

VERITAS.ART
VERITAS.ART

