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AGRADECIMENTOS

É com grande e redobrada satisfação 
que saúdo muito calorosamente todos 
os que tornaram possível a realização 
deste leilão solidário de obras de artistas 
plásticos contemporâneos para angariar 
fundos destinados à Plataforma Global para 
Estudantes Sírios (APGES). 

Satisfação redobrada tanto mais 
que este leilão corresponde a um 
projecto antigo, muito acarinhado embora 
várias vezes adiado, mas a que nunca 
renunciámos, na convicção de que chegaria 
o momento certo para o fazer acontecer …

“Todos a Bordo” foi o sugestivo 
título escolhido para este leilão solidário, 
expressando assim claramente o facto 
de se tratar de uma iniciativa colectiva, 
inteiramente forjada na e pela solidariedade, 
esse cimento intangível que nos une a todos 
na nossa humanidade comum. 

Diz-se muitas vezes que a criação 
artística encerra algo de solitário. 
Pode dar-se, mas por qualquer razão 
inversa, nos artistas encontra-se quase 
sempre uma disponibilidade solidária 
forte, concomitante a uma inusitada 
generosidade de coração, tolerância e 
abertura de espírito. 

“Todos a bordo” só é possível graças 
ao contributo notável de 45 artistas plásticos 
contemporâneos portugueses que, sem 
hesitar, num gesto de absoluta e genuína 
solidariedade, abraçaram a causa dos 

ACKNOWLEDGEMENTS 

It is with great and redoubled satisfaction 
that I extend a very warm greeting to all 
those who have made it possible to hold 
this charity auction of  contemporary art 
by Portuguese artists to raise funds for 
the Global Platform for Syrian Students 
(GP4SYS).This satisfaction is all the greater 
because this charity auction corresponds 
to an old, hugely cherished but many times 
delayed project, a project that we never 
really gave up as we were truly convinced 
that its moment would come.

“All Aboard” was the inspirational 
title chosen for this charity auction, as 
a reminder of  its collective nature. An 
initiative that was entirely forged in and by 
solidarity, that intangible cement that unites 
us all in our common humanity.

It is often said that ar tistic creation 
contains something of  solitude. It might 
be. But for some converse reason, 
ar tists tend to show strong solidarity, 
which goes hand in hand with an unusual 
generosity of  hear t, tolerance and 
openness of  mind.

“All aboard” is only possible thanks 
to the remarkable contribution of  45 
contemporary Portuguese plastic artists 
who, without hesitation, in a gesture of  
absolute and genuine solidarity, embraced 
the cause of  the Syrian students. It is their 
works that will be auctioned on May 30. 
To all the artists, my deep and sincere 
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estudantes sírios. São as suas obras que 
irão ser leiloadas a 30 de Maio. A todos os 
artistas, a minha profunda e sincera gratidão 
e votos de renovada inspiração para os seus 
trabalhos futuros.

Quero ainda prestar reconhecida 
homenagem a todos quantos colaboraram 
na preparação e organização deste leilão. 
Sem a sua preciosa e desinteressada 
colaboração, empenho e árduo trabalho, 
teria sido mais difícil traçar um rumo 
para esta jornada e levá-la a bom porto. 
Embora a lista seja longa, e apesar do 
risco de cometer alguma omissão, de que 
antecipadamente me penalizo, seria injusto 
não destacar o contributo insubstituível 
da Veritas, responsável pela direcção do 
leilão, da Fundação Champalimaud, a quem 
devemos a cedência do seu Centro de 
Exposições, e, no âmbito da equipa dos 
colaboradores voluntários da Plataforma, 
Mónica Leite, a quem coube a coordenação 
da preparação deste evento.

Por último, quero agradecer a todos 
os leitores deste Catálogo e desejar-
lhes calorosas boas-vindas a bordo, na 
expectativa de que, no dia 30 de Maio, 
haja uma participação numerosa no nosso 
leilão, num gesto forte de solidariedade, 
não só em jeito de homenagem aos 
artistas, mas também com a causa dos 
estudantes sírios. 

Todos a bordo, rumemos juntos para 
um mundo melhor! 

gratitude and very best wishes of  renewed 
inspiration for their future work.

I would also like to pay tribute to all 
those who collaborated in the preparation 
and organization of  this auction. Without 
their precious and dedicated collaboration, 
commitment and hard work, it would have 
been more difficult to set a course for this 
undertaking. And to get it right. 

Although the list is long and at the 
risk of  leaving someone out, for which 
I apologize in advance, it would be 
unfair not to highlight the irreplaceable 
contribution of  Veritas, responsible for 
running the auction, the Champalimaud 
Foundation, which lent us its Exhibition 
Centre, and Mónica Leite, within the 
scope of  the Platform’s volunteer staff, 
who was responsible for coordinating the 
preparation of  this event.

Lastly, I would like to thank all the 
readers of  this Catalogue and wish them a 
warm welcome on board, in the hope that 
on 30 May the participation in our auction 
will be massive, as a strong signal of  
solidarity, not only with regard to the artists 
but to the cause of  the Syrian students.

All aboard for a ride to a better world!
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A PLATAFORMA GLOBAL PARA 
ESTUDANTES SÍRIOS (APGES)

VISÃO
Todas as pessoas têm direito à educação e 
as pessoas afectadas por emergências não 
são excepção. Em situações de emergência, 
como conflitos armados e desastres naturais, 
a educação torna-se ainda mais importante, 
proporcionando protecção e reforçando a 
auto-estima e a resiliência dos jovens e das 
comunidades.
Focado no grupo etário crítico dos 18-28 
anos, o ensino superior desempenha um 
papel único em situações de emergência, 
agindo como um poderoso impulsionador 
da mudança e um catalisador da 
recuperação. O ensino superior dá 
esperança para o futuro. No entanto, 
apenas 1% dos refugiados têm acesso ao 
ensino superior.
Como o conflito na Síria desencadeou a 
maior crise humanitária do mundo desde a 
Segunda Guerra Mundial, a APGES pretende 
contribuir para responder a esta catástrofe, 
centrando-se na resposta às necessidades 
ligadas ao ensino superior, uma área de 
intervenção humanitária que tem sido 
seriamente negligenciada pela comunidade 
internacional.

GLOBAL PLATFORM FOR  
SYRIAN STUDENTS (GP4SYS)

VISION
All people have a right to education, and 
those affected by emergencies are no 
exception. In emergency situations such 
as armed conflicts and natural disasters, 
education matters more than ever. It 
offers protection and contributes to 
the self-resilience of  young people and 
communities. 
Home to the vital 18-28 age group, 
higher education plays a unique role in 
emergency situations as a powerful drive 
for change and a catalyst for recovery. 
Higher education gives hope for the 
future. Yet only 1% of  refugees have 
access to higher education. 
As the conflict in Syria has triggered 
the world’s largest humanitarian crisis 
since World War II, the GP4SYS aims to 
contribute to respond to this catastrophe, 
by focusing on higher education needs, 
an area of  humanitarian intervention 
that has been seriously neglected by the 
international community. 
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MISSÃO
A APGES é uma organização multi-
stakeholder sem fins lucrativos, fundada 
em Novembro de 2013 por Jorge Sampaio, 
presidente de Portugal entre 1996 e 2006, 
com o apoio de um núcleo de parceiros 
institucionais. O principal objectivo da APGES 
é atribuir bolsas de estudo de emergência 
a estudantes sírios por forma a capacitá-
los e a formar profissionais qualificados. 
Desde 2014, a APGES e os seus parceiros 
já concederam mais de 400 bolsas anuais a 
jovens estudantes. Actualmente, 3 alunos já 
concluíram o doutoramento, 67 o mestrado 
e 12 a licenciatura.
Além disso, a APGES visa também forjar 
a vontade política colectiva e mobilizar 
acções conjuntas a fim de aumentar as 
oportunidades de ensino superior em 
situações de emergência em geral e 
colocar esse objectivo no topo da agenda 
internacional. Neste contexto, a APGES 
lançou em Abril de 2018 um Mecanismo de 
Resposta Rápida para o Ensino Superior 
em Emergências (RRM) que visa criar uma 
“via verde” que permita dar uma resposta 
sistémica e sustentável às necessidades que 
se colocam no âmbito do ensino superior em 
situações de crise humanitária. 

MISSION
The GP4SYS is a non-profit multi-
stakeholders organization, founded 
in November 2013 by Jorge Sampaio, 
former President of  Por tugal, with the 
suppor t of  a core group of  institutional 
par tners aimed at providing emergency 
scholarships to Syrian students and 
enabling them to acquire professional 
qualifications. Since 2014, the GP4SYS 
and its par tners provided more than 400 
annual scholarships to young students. 
By now, 3 students have already 
achieved their PhDs, 67 their Master’s 
degree and 12 their Bachelor’s degree.
Furthermore, the GP4SYS also aims to 
forge collective political will and mobilize 
concerted action in order to boost higher 
education opportunities in emergencies 
at large and to put this goal high on the 
international agenda. In this framework, in 
April 2018 the GP4SYS launched a Rapid 
Response Mechanism for Higher Education 
in Emergencies (RRM) aimed at setting up 
a fast track to address higher education 
needs through a systemic and sustainable 
solution in crisis situations.
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ARTISTAS_______ 
ARTISTS 



Albuquerque Mendes

Ana Pérez-Quiroga

Ângelo de Sousa

António Dacosta

António Ferra

Bárbara Assis Pacheco

Catarina Castel-Branco

Fernanda Fragateiro

Graça Morais

Gil Heitor Cortesão

Guilherme Parente

Inez Teixeira

Irene Buarque

Joana Vasconcelos

João Cutileiro

Jorge Martins

Jorge Pinheiro

José Brandão

José Guimarães

José Loureiro

José Teófilo Duarte

Julião Sarmento

Júlio Resende

Luís Silveirinha 

Manuel Baptista

Manuel Cargaleiro

Manuel da Costa Cabral

Manuel João Vieira

Maria Helena Vieira da Silva 

Marta Wengorovius 

Nikias Skapinakis

Nuno Cera

Nuno Teotónio Pereira

Paula Rego

Paulo Catrica

Pedro Barateiro

Pedro Cabrita Reis

Pedro Gomes

Pedro Portugal

Pedro Sousa Vieira

Rui Chafes

Rui Sanches 

Sara Maia

Siza Vieira

Vhils
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OBRAS_____ 
WORKS 
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He graduated from ESBAL and began his 
career as a painter exhibiting regularly since 
the early 1980s. During his career he never 
gave up painting and also was an assiduous 
draughtsman, with emphasis on the series 
of  self-portraits. It was, however, through 
sculpture and installation that in the early 90s 
Cabrita Reis became renowned nationwide 
and acquired broad international recognition, 
expressed by his participation in exhibitions 
such as Metropolis (Berlin, 1991), Documenta 
IX (Kassel, 1992), São Paulo Biennale 1994 
or Venice Biennale 1997 and again in 2003. 
The Cidades Cegas (Blind Cities) that he began 
to “build” in the late 90s are not only blind 
but mute. They are resistant to metaphorical 
reading and reject any meaning. In fact, his 
work has always sought to show the physical 
evidence of  the materials used and of  the 
construction processes. On entering his 
installation at the 2003 Venice Biennale one 
encounters omnipresent light that seems to be 
the reverse of  the impulse Contra a Claridade 
(Against Clarity) (CAMJAP, 1994) that has 
always guided the work of  Cabrita Reis. In 
2006, he took over the entire central space of  
floor 0 of  the CAMJAP with the great installation 
Fundação (Foundation).

Formou-se na ESBAL e começou a sua carreira 
como pintor expondo regularmente desde o 
início da década de 80. Durante o seu trajecto 
nunca abandonou a prática da pintura. Também 
manteve uma prática assídua do desenho com 
destaque para as séries de auto-retratos.  
Foi, no entanto, através da escultura e 
instalação que Cabrita Reis encontrou, no início 
dos anos 90, a plena consagração nacional  
e o amplo reconhecimento internacional, 
expresso na participação em exposições  
como Metropolis (Berlim, 1991), Documenta IX 
(Kassel, 1992), Bienal de São Paulo 1994  
ou Bienal de Veneza 1997 e, de novo, 2003.  
As Cidades Cegas que começa a “construir”  
em finais de 90 não são apenas cegas mas 
mudas. Resistentes à leitura metafórica 
recusam-se ao significado. De facto, desde 
sempre, os seus trabalhos procuraram mostrar 
a evidência física dos materiais utilizados e 
dos processos construtivos. Ao entrarmos 
na sua instalação da Bienal de Veneza 2003 
deparamos com uma omnipresença da luz que 
parece constituir o reverso do impulso Contra a 
Claridade (CAMJAP, 1994) que sempre orientou 
a obra de Cabrita Reis. Em 2006, ocupou todo 
o espaço central do piso 0 do CAMJAP com  
a grande instalação Fundação.

PEDRO CABRITA REIS
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1
DRAWING THE GARDEN #11 (2ND SERIES)

Técnica mista sobre papel
Mixed media on paper

Assinada e datada Casa Queimada 16 30.12
Signed and dated Casa Queimada 16 30.12

30,5x23 cm

3.000 – 5.000 €
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Albuquerque Mendes nasceu em 1953 em 
Trancoso, Portugal. Membro do grupo Puzzle 
e co-fundador, com Gerardo Burmester, da 
Associação / Galeria Espaço Lusitano, no Porto 
(1976 – 81), é um dos principais responsáveis 
pela renovação das artes portuguesas operada 
nas décadas de 60-70. Além de produzir 
pinturas que convocavam e ironizavam com 
a história da arte do século XX – numa das 
raras traduções do pós-modernismo e do 
neodadaísmo no contexto artístico nacional, o 
artista foi um pioneiro na prática da performance 
e no seu cruzamento com a pintura.  A sua obra 
interrogou ironicamente os contextos da história 
da arte e de alguns mitos iconográficos da 
cultura e da sociedade portuguesas, recorrendo 
ao imaginário popular nacional ou histórico.  
De entre as mais recentes exposições individuais, 
destacam-se: “Prometheus fecit – terra, água, 
mão e fogo”, Museu Nacional Soares dos Reis, 
Porto (2014); “Estratégias para de (um)rar o 
Tempo”, Casa Museu Ortigão Sampaio, Porto 
(2014); “Paradoxos degenerados: entre acções, 
pensamentos e obras”, Carpe Diem – Arte  
e Pesquisa, Lisboa (2014).

Born in in 1953 in Trancoso, Portugal.  
A member of  the Puzzle group and co-founder, 
with Gerardo Burmester, of  the Associação 
/ Galeria Espaço Lusitano, in Porto (1976 – 
81). One of  the main persons responsible for 
the renewal of  the Portuguese arts during 
the 60s and 70s. His paintings evoked and 
ironized 20th century ar t history – in one 
of  the rare translations of  postmodernism 
and neodadaism in the national ar tistic 
context, and he was a pioneer in the practice 
of  performance and its interweaving with 
painting. His work ironically interrogated the 
contexts of  ar t history and some iconographic 
myths of  Portuguese culture and society, using 
the national or historical popular imagination. 
Among the most recent solo exhibitions are 
“Prometheus fecit – terra, água, mão  
e fogo”, Museu Nacional Soares dos Reis,  
Porto (2014); “Estratégias para de(um)rar  
o Tempo”, Casa Museu Ortigão Sampaio, 
Porto (2014); “Paradoxos degenerados: 
entre acções, pensamentos e obras”, Carpe 
Diem – Arte e Pesquisa, Lisboa (2014).

ALBUQUERQUE MENDES
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2
RECORDAÇÕES

Sanguínea sobre papel
Sanguine on paper

Assinada e com data de nascimento do artista
Signed and dated with the artist birth date

2019 | 55x75 cm

1.500 – 2.000 €
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Lisbon, 1973.
Graduated in Architecture (FAUTL)  
and Philosophy (FCSHUNL) and between both  
did Drawing in Ar.Co.
She draws and does things.

Lisboa, 1973.
Licenciada em Arquitectura (FAUTL)  
e em Filosofia (FCSHUNL) e entre ambas  
fez Desenho no Ar.Co.
Desenha e faz coisas.

BÁRBARA ASSIS PACHECO
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3
SEM TÍTULO
UNTITLED

4 desenhos a tinta-da-china e tinta-da-china e aguada 
sobre papel de carta do Diário de Lisboa
4 ink and ink and wash drawings on Diário de Lisboa  
stationery paper

Assinados e datados 2016 no verso
Signed and dated 2016 on the reverse

21,5x32 cm (x4)

1.000 – 1.500 €
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Nuno Cera was born in Beja in 1972. 
Photographer and visual artist. His work 
addresses space issues, architecture and  
urban situations, through fictional, poetic  
and documentary forms.

Nuno Cera nasce em Beja em 1972. Fotógrafo 
e artista visual. O seu trabalho aborda 
questões espaciais, arquitectura e situações 
urbanas, através de formas ficcionais,  
poéticas e documentais.

NUNO CERA 
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4
MELANCHOLIA STUDIES #3

Inkjet print

Assinada, datada 2011 e numerada 1/3 + 1P.A.  
em etiqueta no verso 
Signed, dated 2011 and numbered 1/3 + 1P.A.  
on label on the reverse

60x44,5 cm

1.000 – 1.500 €
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Born in Mozambique, 1972. He lives and 
works in Lisbon. He attends the MFA, Chelsea 
College of  Ar t, London. Advanced Course of  
Visual Ar ts in the Centre of  Ar t and Visual 
Communication, Ar.Co, Lisbon. Fellow of  the 
Calouste Gulbenkian Foundation. Several 
individual exhibitions since 2001, and 
participated in many group exhibitions. His 
works are included in several collections, 
among which: Calouste Gulbenkian Museum 
– Modern Collection, Lisbon; António Cachola 
Collection, MACE-Museum of  Contemporary 
Art of  Elvas; EDP Foundation Art Collection, 
Lisbon; MUDAS. Museum of  Contemporary Art 
of  Madeira, Funchal; PLMJ Foundation, Lisbon; 
Manuel de Brito Collection, Oeiras.

Nasceu em Moçambique, 1972. Vive e trabalha 
em Lisboa. Cursa no MFA, Chelsea College of  
Art, London. Curso Avançado de Artes Plásticas 
no Centro de Arte e Comunicação Visual, 
Ar.Co, Lisboa. Bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian. São várias as exposições individuais 
que já fez desde 2001. Fez parte de um grande 
número de exposições colectivas. As suas 
obras fazem parte de variadíssimas colecções, 
entre as quais: Museu Calouste Gulbenkian – 
Colecção Moderna, Lisboa; Colecção António 
Cachola, MACE-Museu de Arte Contemporânea 
de Elvas; Colecção de Arte Fundação EDP, 
Lisboa; MUDAS. Museu de Arte Contemporânea 
da Madeira, Funchal; Fundação PLMJ, Lisboa; 
Coleção Manuel de Brito, Oeiras.

PEDRO GOMES
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5
SEM TÍTULO
UNTITLED

Acrílico s/papel 
Acrylic on paper

Assinado e datado 2019
Signed and dated 2019

90,5x90 cm

1.500 – 2.000 €
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He was born in Lisbon in 1967, where he 
lives and works. He graduated in Painting 
at ESBAL in 1990. In 1991/92 attended the 
Albertina di Belle Arti Academy in Turin, as a 
fellow of  the Calouste Gulbenkian Foundation. 
As of  1996, the work he has been presenting 
mainly consists of  paintings made under 
acrylic, executed on the opposite side of  the 
one that is shown to the public. He has held 
several solo exhibitions, including Mnemopolis, 
Calouste Gulbenkian Foundation – CAM, 2004, 
S. Paulo, 2007, La Coruña, 2013, Paris, 
2015 and  Dubai, 2018. He is represented in 
several public or private collections, namely: 
ARCO Foundation, Madrid; CAM / JAP, Calouste 
Gulbenkian Foundation, Lisbon; MAAT / EDP 
– Electricidade de Portugal; Foundation of  
Serralves, Porto; Ilídio Pinho Foundation, 
Porto; City Museum, Lisbon; Portuguese 
Industrial Association, Lisbon; Fundación 
Barrié, A Coruña; Musée d’Art Moderne 
Grand-Duc Jean – MUDAM, Luxembourg; 
Archipelago Collection of  Contemporary Art, 
São Miguel, Azores.

Nasceu em Lisboa em 1967, onde vive e 
trabalha. Licenciou-se em Pintura na ESBAL 
em 1990. Em 1991/92 frequentou a Academia 
Albertina di Belle Arti de Turim, como bolseiro 
da Fundação Calouste Gulbenkian. A partir de 
1996, o trabalho que tem vindo a apresentar 
consiste essencialmente em pinturas realizadas 
sob vidro acrílico, executadas na face oposta 
à que é mostrada ao público. Realizou várias 
exposições individuais, entre as quais se podem 
destacar Mnemopolis, Fundação Calouste 
Gulbenkian – CAM, 2004, em S. Paulo, 2007, 
na Coruña, 2013, em Paris, 2015; no Dubais, 
2018. Está representado em diversas colecções 
públicas ou privadas, nomeadamente: Fundação 
ARCO, Madrid; CAM/JAP, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Lisboa; MAAT /EDP – Electricidade 
de Portugal; Fundação de Serralves, Porto; 
Fundação Ilídio Pinho, Porto; Museu da Cidade, 
Lisboa; Associação Industrial Portuguesa, 
Lisboa; Fundación Barrié, A Coruña ; Musée 
d’Art Moderne Grand-Duc Jean – MUDAM, 
Luxembourg; Colecção de Arte Contemporânea 
Arquipélago, São Miguel, Açores.

GIL HEITOR CORTESÃO
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6
ESCADAS

Acrílico sobre papel
Acrylic on paper

Assinado, datado 2009 e com carimbo  
do artista no verso
Signed, dated and with artist’s stamp  
on the reverse

65x50 cm

2.600 – 3.600 €
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He was born in 1941. ESBAL – 1963.  
Co-founder and executive director of Ar.Co 
School, Lisbon 1973-1994. Honorary Fellow  
of the Royal College of Art, London 1993. 
Head of the Fine Arts Service of the Gulbenkian 
Foundation, 1994-2011. He took up painting 
again in 1982 and participated in individual  
and collective exhibitions.

Nasceu em 1941. ESBAL – 1963. Co-fundador 
e director executivo da Escola Ar.Co, Lisboa 
1973-1994. Honorary Fellow do Royal College 
of  Art, Londres 1993. Director do Serviço  
de Belas-Artes da Fundação Gulbenkian,  
1994-2011. Retomou a actividade de pintor em 
1982 e participou em exposições individuais  
e colectivas.

MANUEL COSTA CABRAL
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7
OBJECTOS

Têmpera de ovo sobre papel
Egg tempera on paper

Assinada e datada Set. 87
Signed and dated Set. 87

49,5x64,5 cm

1.100 – 1.600 €
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Pedro Barateiro was born in Almada, 1979 
and lives and works in Lisbon. The venues for 
aA selection of his solo exhibitions include the 
Berardo Collection Museum, Lisbon (2015) 
and Serralves Museum of Contemporary Art 
(2009), Porto. He has participated in collective 
exhibitions in several institutions and museums, 
such as the 29th São Paulo Biennale, the 16th 
Sydney Biennale and the 5th Berlin Biennale.

Pedro Barateiro nasce em Almada, 1979 e vive 
e trabalha em Lisboa. Uma selecção das suas 
exposições individuais inclui o Museu Colecção 
Berardo, Lisboa (2015) e Casa de Serralves 
– Museu de Arte Contemporânea de Serralves 
(2009). Participou em exposições colectivas 
em diversas instituições e museus de onde  
se destacam a 29ª Bienal de São Paulo,  
16ª Bienal de Sidney e a 5ª Bienal de Berlim.

PEDRO BARATEIRO



29

8
COMPOSIÇÃO COM TRÊS ELEMENTOS

Acrílico sobre papel
Acrylic on paper

Assinado e datado 2016 no verso
Signed and dated 2016 on the reverse

55x70 cm

1.000 – 2.000 €
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He is a writer and an artist, activities that he 
sees as complementary. He has participated 
in several collective exhibitions since 1970 
as well as in individual displays, such as: 
Transparência Mínima, Recortes do Tempo, 
Urbanismos, Abraços, Marias Prdas and 
Retratos de Nós.

Mantém simultaneamente a actividade 
da escrita e da expressão plástica, numa 
complementaridade necessária, tendo iniciado  
a sua actividade em exposições colectivas desde 
1970, e realizado algumas mostras individuais, 
das quais se destacam: Transparência Mínima, 
Recortes do Tempo, Urbanismos, Abraços,  
Marias Prdas e Retratos de Nós.

ANTÓNIO FERRA
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9
RETRATO N

Colagem e tinta-da-china sobre papel
Collage and ink on paper

Assinada e datada 2018
Signed and dated 2018

11,5x10,5 cm

300 – 500 €



32

Pedro Sousa Vieira was born in Porto  
(1963) where he currently lives. His work  
has developed mainly through drawing.  
He has held more than three dozen individual 
exhibitions and participated in numerous 
collectives. He is represented, among others, 
in the collections of  the Serralves Foundation, 
Calouste Gulbenkian Museum, FLAD and CGD.

Pedro Sousa Vieira nasceu no Porto (1963) 
onde actualmente vive. O seu trabalho tem-se 
desenvolvido sobretudo através do desenho. 
Realizou mais de três dezenas de exposições 
individuais e participou em inúmeras colectivas. 
Está representado, entre outras, nas colecções 
da Fundação de Serralves, Museu Calouste 
Gulbenkian, FLAD e CGD. 

PEDRO SOUSA VIERA
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10
SEM TÍTULO
UNTITLED

Desenho, carvão e impressão com tintas pigmentadas  
sobre papel Hahnemühle William Turner 100% algodão, 310gr
Drawing, charcoal and printing with pigmented inks on Hahnemühle  
William Turner paper 100% cotton 310gr

2018 | 31,5x22,9 cm

750 – 1.100 €
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Born in Campo Maior, 1968. He studied Painting 
at AR.CO (2003/2007). In 2019 he held the 
exhibitions STUDIOLO XXI drawings – Eugénio 
de Almeida Foundation – Évora and Orto  
di Incendio Exhibition (26 Portuguese artists  
on Al Berto) – Instituto Centrale per la graphi, 
Rome. In 2017 he exhibited at the Archive of  
the Money Museum, Lisbon. In 2016 – Portugal 
in Flagrante I – Calouste Gulbenkian Foundation 
and in 2015 exhibits at Areia – Fundação EDP. 
António Cachola Collection, EDP Foundation, 
Calouste Gulbenkian Foundation and Banco  
de Portugal.

Nasce em Campo Maior, 1968. Estuda Pintura 
no AR.CO (2003/2007). Em 2019 realiza 
as exposições STUDIOLO XXI desenhos e 
afins – Fundação Eugénio de Almeida – Évora 
e Exposição Orto di Incendio (26 artistas 
portugueses sobre Al Berto) – Instituto 
Centrale per la gráfica, Roma. Em 2017 expõe 
no Arquivo do Museu do Dinheiro, Lisboa. Em 
2016 – Portugal em Flagrante I – Fundação 
Calouste Gulbenkian e em 2015 expõe Areia 
– Fundação EDP. Coleção António Cachola, 
Fundação EDP, Fundação Calouste Gulbenkian  
e Banco de Portugal.

LUIS SILVEIRINHA
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GARDENS

Guache sobre cartão
Gouache on cardboard

Assinado e datado 17
Signed and dated 17

111x75 cm

800 – 1.200 €
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He was born in 1954 in Lisbon. In 1974, he 
dropped out of  Medicine and joined Ar.Co, 
where he attended courses in Introduction  
to Painting, Sculpture and Photography.  
In 1977 he left for London where he studied  
at Goldsmiths’ College, earning a B.A honours 
degree in 1980. He then went to the United 
States of  America, where he enrolled at Yale 
University, achieving the Master of  Fine Ar ts 
in sculpture. He returned to Por tugal in 
1982 and resumed the work he had star ted 
in the United States. In the mid-1980s he 
stood as one of  the protagonists of  so-called 
postmodernism. In the 90s he began to make 
sculpture with a process of  accumulation 
of  wood extracts. During the 90s he served 
as deputy director at the Centro de Ar te 
Moderna José de Azeredo Perdigão.  
His work is included in the country’s  
main public collections

Nasceu em 1954, em Lisboa. Em 1974, desistiu 
do curso de Medicina e ingressou no Ar.Co, 
onde frequentou os cursos de Introdução à 
Pintura, Escultura e Fotografia. Em 1977 partiu 
para Londres onde estudou no Goldsmiths’ 
College, obtendo o Bachelor of  Arts, com 
honours, em 1980. Depois, foi para os Estados 
Unidos da América, onde se inscreveu na 
Universidade de Yale, alcançando o grau de 
Master of  Fine Arts em escultura. Regressou a 
Portugal, em 1982, retomou o trabalho iniciado 
nos Estados Unidos. Em meados da década de 
80, apresentou-se como um dos protagonistas 
do chamado pós-modernismo. Nos anos 90, 
começou a fazer escultura com um processo  
de acumulação de extratos de madeira. Durante 
a década de 90 exerceu, a função de director 
adjunto no Centro de Arte Moderna José  
de Azeredo Perdigão. Está representado  
nas principais colecções públicas do país.

RUI SANCHES
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Tinta-da-china sobre papel
Ink on paper

Assinada e datada 14
Signed and dated 14

47,8x35,7 cm

800 – 1.200  €
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Joana Vasconcelos is one of  the Portuguese 
artists with greatest international projection. 
She is mainly recognized for her sculptural 
practice, which resorts to the accumulation 
of  materials in common use and techniques 
linked to Portuguese handicrafts and 
decorative ar ts. An ambassador of  national 
popular culture, her works make a dialogue 
of  high and low culture in a sophisticated way 
– her work has frequent references to history 
of  ar t as it has allusions to the narratives, 
legends and figures that make up national 
folklore. Among her recent solo exhibitions 
are “Time Machine”, Manchester Art Gallery, 
2014; “Joana Vasconcelos”, Palácio Nacional 
da Ajuda, Lisbon, and “Joana Vasconcelos 
Versailles”, Chatêau de Versailles, (2012). 
More recently she exhibited at the Guggenheim 
Museum Bilbao and Serralves Foundation, 
Porto (2019). Her work includes numerous 
public and private collections, including: ARoS 
Aarhus Kunstmuseum, Denmark; Fondation 
Louis Vuitton, Paris; Berardo Collection 
Museum, Lisbon; National Museum of  Women 
in the Arts, Washington, DC; Pinault Collection, 
Paris and Venice; and The Rothschild 
Collection, Buckinghamshire.

Joana Vasconcelos é uma das artistas 
portuguesas com maior projecção internacional. 
É sobretudo reconhecida pela sua prática 
escultórica, que recorre à acumulação de 
materiais de uso comum e as técnicas ligadas 
ao artesanato e artes decorativas portuguesas. 
Embaixadora da cultura popular nacional, os seus 
trabalhos fazem dialogar de forma sofisticada 
a alta e baixa cultura – na sua obra são tão 
frequentes as referências à história da arte 
como as alusões às narrativas, lendas e figuras 
que compõem o folclore nacional. De entre as 
suas recentes exposições individuais destacam-
se “Time Machine”, Manchester Art Gallery, 
2014; “Joana Vasconcelos”, Palacio Nacional 
da Ajuda, Lisboa (2014) e “Joana Vasconcelos 
Versailles, Chatêau de Versailles, Paris (2012). 
Mais recentemente expôs no Museu Guggenheim 
Bilbao e na Fundação Serralves, Porto (2019). 
A sua obra integra inúmeras coleções públicas e 
privadas, das quais: ARoS Aarhus Kunstmuseum, 
Dinamarca; Fondation Louis Vuitton, Paris; 
Fundação EDP, Lisboa; Museu Colecção 
Berardo, Lisboa; National Museum of Women 
in the Arts, Washington, DC; Pinault Collection, 
Paris e Veneza; e The Rothschild Collection, 
Buckighamshire.

JOANA VASCONCELOS
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GUINCHO

Faiança Rafaelo Bordalo Pinheiro pintada  
com vidrado cerâmico e renda em croché dos Açores 
Glazed faience and handmade cotton Azorean crochet

Assinada e datada 2014
Signed and dated 2014

13x39x34 cm

6.500 – 8.000 €
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Born in São Paulo, but living and working 
in Lisbon since 1973. Individual exhibitions 
–  São Paulo in 1971 and 1989; Lisbon 
(Gulbenkian Foundation 1975; Galeria 
Quadrum 1978; Galeria Ratton, 2002; 
Galeria Diferença 2009, 2012, 2016; Galeria 
YellowBlue); Paris (Calouste Gulbenkian 
Cultural Center 1997).among many others. 
Numerous group exhibitions: 1971 5th Young 
Contemporary Art MAC São Paulo Acquisition 
Prize; 1972 MAC Campinas Acquisition Award; 
1976 MAM São Paulo; 1979 Sacom II Vostell 
Museum Spain; 1981 MAC São Paulo; 1999 
Cultureel C. Berchem Antwerp; 2012 “Tarefas 
Infinitas”, Gulbenkian Artist’s Book; 2013 
30 Years of  the CAM, Calouste Gulbenkian 
Foundation; 2018 ARCO Madrid and ARCO 
Lisboa Paintings of  the Years ‘71 / 88, Galeria 
José de La Mano, Spain; 2019 Collective of  
the 40 Years of  Galeria Diferença Lisboa 
and MAEDS Setúbal among many others. 
Public Ar t – 1998 – Repartir o Sol, Repsol 
Prize; 2001 Praça do Município da Covilhã; 
2002 Ameixoeira Underground Station, 
Metropolitano de Lisboa; 2017 Collective 
Panel “1st Letter of  Lisbon” 30 Years  
of  Ratton Gallery.

Natural de São Paulo, vive e trabalha em 
Lisboa desde 1973. Inúmeras exposições 
individuais – em São Paulo em 1971 e 1989; 
em Lisboa (Fundação Calouste Gulbenkian 
1975; Galeria Quadrum Lisboa 1978; Galeria 
Ratton, 2002; Galeria Diferença 2009, 2012, 
2016; Galeria YellowBlue); em Paris (Centro 
Cultural Calouste Gulbenkian Paris 1997) entre 
muitas outras. Inúmeras exposições colectivas: 
1971 5ª Jovem Arte Contemporânea MAC 
São Paulo Prémio de Aquisição; 1972 MAC 
Campinas Prémio de Aquisição; 1976 MAM 
São Paulo; 1979 Sacom II Museu Vostell 
Espanha; 1981 MAC São Paulo; 1999 
Cultureel C. Berchem Antuérpia; 2012 
“Tarefas Infinitas” Livro de Artista Gulbenkian; 
2013 30 Anos do CAM da Fundação Calouste 
Gulbenkian; 2018 ARCOMadrid e ARCOLisboa 
Pinturas dos Anos ‘71/88, Galeria José de La 
Mano, Espanha; 2019 Colectiva dos 40 Anos 
da Galeria Diferença Lisboa e MAEDS Setúbal 
entre tantas outras. Ar te Pública – 1998 – 
Repartir o Sol, Prémio Repsol; 2001 Praça 
do Município da Covilhã; 2002 Estação da 
Ameixoeira do Metropolitano de Lisboa; 2017 
Painel Colectivo “1ª Carta de Lisboa” 30 Anos 
da Galeria Ratton.

IRENE BUARQUE
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Serigrafia sobre papel
Silkscreen on paper

Assinada, datada 2008 e numerada 16/30
Signed, dated 2008 and numbered 16/30

40x37 cm (mancha) (image)

200 – 300 €
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José Teófilo Duarte was born in Setúbal in 
1959. Studied at AR.CO and SNBA. He is a 
communications designer. He transforms 
materials. He would like to contribute to  
a visually more livable world.
That’s what he does. Every day.

José Teófilo Duarte nasceu em Setúbal, em 
1959. Estudos no AR.CO e SNBA. É designer  
de comunicação. Transforma materiais. Gostava 
de contribuir para um mundo visualmente  
mais frequentável.
É isso que faz. Todos os dias.

JOSÉ TEÓFILO DUARTE
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O TRUQUE DO MEL

Díptico
Acrílico e grafite sobre papel
Diptych
Acrylic and graphite on paper

Assinado e datado Dezembro 2018
Signed and dated Dezembro 2018

66x51 cm (x2)

800 – 1.000 €
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Ângelo César Cardoso de Sousa (1938–
2011). He was a Portuguese painter, 
sculptor, draftsman and professor. Author 
of  a complex work, multifaceted, Ângelo de 
Sousa stands out as one of  the outstanding 
artists of  the second half  of  the 20th century 
Portuguese. Over the last decades, his work 
has been showed in important individual 
exhibitions in some of  the most prestigious 
Portuguese exhibition venues, namely the 
José de Azeredo Perdigão Modern Art Center, 
the Contemporary Art Museum (Serralves 
Foundation) and the Centro Cultural de Belém

Ângelo César Cardoso de Sousa (1938 -2011). 
Foi um escultor, pintor, professor e desenhador 
português. Autor de uma obra complexa, 
multifacetada, Ângelo de Sousa destaca-se como 
um dos artistas marcantes da segunda metade 
do século XX português. Ao longo das últimas 
décadas a sua obra foi alvo de importantes 
mostras individuais em alguns dos mais 
conceituados espaços expositivos portugueses, 
nomeadamente no Centro de Arte Moderna 
José de Azeredo Perdigão, no Museu de Arte 
Contemporânea (Fundação de Serralves)  
e no Centro Cultural de Belém. 

ÂNGELO SOUSA
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Serigrafia sobre papel
Silkscreen on paper

Assinada, datada 90 e numerada 32/35
Signed, dated 90 and numbered 32/35

61,5x49,5 cm (mancha) (image)

300 – 500 €
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Born in Lisbon in 1940. He attended the 
courses of  Architecture and Painting of  
ESBAL (1957/1961). In 1958 he learned 
engraving at Sociedade Cooperativa de 
Gravadores Portugueses (Cooperative Society 
of  Portuguese Engravers). In 1961, because 
of  the country’s socio-political situation he 
moved to Paris, living an exile that lasted until 
1986 and was only interrupted by a sojourn 
in New York between 1975 and 1976. In Paris 
he socialized with the painters Pomar, Arpad 
Szenes and Vieira da Silva and with the KWY 
group. He developed artistic research centred 
on the treatment of  light and the modes 
of  materialization of  the invisible, creating 
a language that at times comes close to 
abstractionism. The evolution of  his work leads 
to the conception of  paintings marked  
by saturated neutral backgrounds in which 
simple shapes in colour or words can be found, 
often in a Baroque style.  Human figures  
are regularly present in his painting, and the 
tensions between figuration and abstraction 
will never abandon his work. He also dedicated 
himself  to illustration, and in 1984 won the 
Gulbenkian Prize for Illustration of  Children’s 
Literature. He was distinguished with the 
Acquisition Prize at the Modern Art Exhibition 
of  Funchal Museum (1967), AICA Prize (1971 
and 1988), Drawing Prize of  the III Exhibition 
of  Fine Arts of  the Calouste Gulbenkian 
Foundation (1986) and the CELPA / Vieira  
da Silva Life Achievement Award (2003).

Nasce em Lisboa, em 1940. Frequentou os 
cursos de Arquitectura e Pintura da ESBAL 
(1957/1961). Em 1958 iniciou-se na técnica 
de gravura na Sociedade Cooperativa de 
Gravadores Portugueses. A conjuntura político-
-social do país leva-o a partir, em 1961, para 
Paris, num exílio que duraria até 1986 e que 
apenas seria interrompido por uma estadia  
em Nova Iorque entre 1975 e 1976. Na capital 
francesa convive com os pintores Pomar, Arpad 
Szenes e Vieira da Silva e com o grupo KWY. 
Jorge Martins virá a desenvolver uma pesquisa 
artística centrada no tratamento da luz e nos 
modos de materialização do invisível, criando 
uma linguagem que em alguns momentos  
se aproxima do abstracionismo.  
A evolução do seu trabalho leva à conceção 
de pinturas marcadas pelos fundos saturados 
neutros, onde se distribuem, por vezes de um 
modo barroquizante, formas simples de cor 
ou palavras. A figura humana marca presença 
regular na sua pintura, sendo que  
as tensões entre figuração e abstracção nunca 
abandonarão a sua obra. Dedicou-se também 
à ilustração, ganhando em 1984 o Prémio 
Gulbenkian de Ilustração de Literatura Infantil. 
Foi distinguido com o Prémio de Aquisição 
na Exposição de Arte Moderna do Museu do 
Funchal (1967), Prémio AICA (1971 e 1988), 
Prémio de Desenho da III Exposição de Artes 
Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkian 
(1986) e Prémio de Consagração CELPA / 
Vieira da Silva (2003).

JORGE MARTINS
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WINDOWS

Guache sobre papel
Gouache on paper

Assinado e datado 73 frente e verso
Signed and dated 73 front and back

56,5x76,5 cm

3.000 – 5.000 €
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Born in Castelo Branco, 1963. Studied Civil 
Construction before embarking on an artistic 
career, having chosen painting at ESBAL, 
a course he completed in 1985. In 1983, 
together with his fellow students Manuel 
João Vieira, Pedro Proença and Xana, he 
founded the post-paradoxological ar tistic 
Homeoaesthetic Movement. His first solo 
exhibition took place in 1985. Since then, 
he has held numerous solo exhibitions and 
participated in 34 collective exhibitions, and 
his works are present in important public and 
private collections in Portugal, such as BES, 
CGD, Luso-American Foundation, Serralves 
Foundation, Ministry of  Finance, Ministry of  
Culture, Museum of  Contemporary Art of  
Funchal and Calouste Gulbenkian Foundation, 
as well as the private collection of  the Queen 
of  Norway. From 1993/1994 was director 
of  Lisbon Cultural Centre. Currently, he 
collaborates with the Directorate General 
of  Culture of  the Alentejo on the follow-up 
committee for projects supported by the 
General Directorate of  the Arts (since 2009), 
and is a visiting assistant professor at the 
Department of  Visual Ar ts at the University 
of  Évora, where he is finishing his doctorate 
under the theme “The Art That Is. The Causes 
of  Things That Are Art.”

Nasce em Castelo Branco, 1963. Frequentou um 
curso de Construção Civil antes de enveredar 
pelo meio artístico, tendo escolhido pintura 
da ESBAL, que concluiu em 1985. Em 1983, 
fundou, em conjunto com os seus colegas de 
curso Manuel João Vieira, Pedro Proença e 
Xana, o movimento artístico pós-paradoxológico 
Homeostética. A sua primeira exposição 
individual teve lugar em 1985. Desde então, 
já realizou inúmeras exposições individuais e 
participou em 34 exposições coletivas, e as suas 
obras estão presentes em importantes coleções 
públicas e privadas em Portugal, como as do 
BES, da CGD, da Fundação Luso-Americana, 
da Fundação de Serralves, do Ministério das 
Finanças, do Ministério da Cultura, do Museu 
de Arte Contemporânea do Funchal e da 
Fundação Calouste Gulbenkian, assim como na 
coleção privada da Rainha da Noruega. Entre 
1993/1994 foi diretor do Centro Cultural de 
Lisboa. Atualmente, colabora com a Direção-
Geral da Cultura do Alentejo na comissão de 
acompanhamento dos projetos apoiados pela 
Direção-Geral das Artes (desde 2009), e é 
professor auxiliar convidado no Departamento  
de Artes Visuais da Universidade de Évora, onde 
se encontra a finalizar o seu doutoramento sob  
o tema “A Arte que É. As causas das coisas  
que são arte.”

PEDRO PORTUGAL
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Acrílico sobre papel
Acrylic on paper

Assinado e datado 2014
Signed and dated 2014

56x77 cm

800 – 1.200 €
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Born in Lisbon in 1966. He graduated in 
Sculpture from ESBAL in 1989 and then 
went to Düsseldorf  where he attended the 
Kunstakademie under the direction of  the 
German artist Gerhard Merz. He exhibited  
for the first time individually in Lisbon (1986) 
in an exhibition entitled Pássaro Ofendido. 
Sonho e Morte, CCB, Lisbon (1993). Würzburg 
Bolton Landing (CAM / FCG), Lisbon (1995) 
and Durante o Fim, Sintra Museum of  Modern 
Art, National Palace of  Pena, Sintra (2000), 
are some of  his most important exhibitions. 
He has published several books. His work is 
represented in several collections, namely 
S.M.A.K., Belgium; Esbjerg Kunstmuseum, 
Denmark; Museum Folkwang Essen, Germany; 
Sammlung Würth, Germany; Reina Sofia National 
Museum, Spain; Colección Caja de Madrid, 
Spain; Caixa Galicia Foundation, Spain; Caja de 
Ahorros del Mediterraneo Foundation, Spain; 
CAM of  the Calouste Gulbenkian Foundation, 
Portugal; Serralves Foundation, Portugal; 
Luso-American Foundation, Portugal; Berardo 
Collection Museum, Portugal; António Cachola 
Collection, Portugal; PLMJ Foundation, Portugal 
and Center of  Visual Arts of  Coimbra (CAV), 
Portugal.

Nasceu em Lisboa, em 1966. Formou-se 
em Escultura na ESBAL, em 1989, seguindo 
depois para Dusseldórfia, onde frequentou 
a Kunstakademie, sob a direção do artista 
alemão Gerhard Merz. Expôs pela primeira 
vez individualmente em Lisboa (1986) numa 
exposição intitulada Pássaro Ofendido. Sonho 
e Morte, CCB, Lisboa (1993). Würzburg Bolton 
Landing (CAM/FCG), Lisboa (1995) e Durante 
o Fim, Sintra Museu de Arte Moderna, Palácio 
Nacional da Pena, Sintra (2000), são algumas 
das suas exposições mais importantes. Publicou 
vários livros. O seu trabalho está representado 
em diversas colecções, designadamente no 
S.M.A.K., Bélgica; Esbjerg Kunstmuseum, 
Dinamarca; Museum Folkwang Essen, Alemanha; 
Sammlung Würth, Alemanha; Museu Nacional 
Reina Sofia, Espanha; Colección Caja de Madrid, 
Espanha; Fundación Caixa Galicia, Espanha; 
Fundación Caja de Ahorros del Mediterraneo, 
Espanha; CAM da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Portugal; Fundação de Serralves, Portugal; 
Fundação Luso-Americana, Portugal; Museu 
Colecção Berardo, Portugal; Colecção António 
Cachola, Portugal; Fundação PLMJ, Portugal 
e Centro de Artes Visuais de Coimbra (CAV), 
Portugal.

RUI CHAFES
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SANS POIDS IV

Escultura em Bronze
Bronze sculpture

5,7x15,8x5,5 cm

2.500 – 3.500 €
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Ana Pérez-Quiroga (Coimbra 1960). Visual 
ar tist and performer. PhD in Contemporary 
Art from the College of  Ar ts of  the University 
of  Coimbra; Master in Visual Ar ts, University 
of  Évora; Graduated in Sculpture by the 
Faculty of  Fine Arts University of  Lisbon, has 
the Advanced Course in Plastic Ar ts, Ar.Co. 
She was distinguished with the prize of  the 
Portuguese Society of  Authors – SPA, for the 
best exhibition of  Plastic Ar ts of  2014.

Ana Pérez-Quiroga (Coimbra 1960). 
Artista visual e performer. Doutora em Arte 
Contemporânea pelo Colégio das Artes da 
Universidade De Coimbra; Mestre em Artes 
Visuais da Universidade de Évora; Licenciada 
em Escultura pela Faculdade de Belas Artes 
Universidade de Lisboa, tem o Curso Avançado 
de Artes Plásticas, de Ar.Co. Foi distinguida com 
o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores 
– SPA, para a melhor exposição de Artes 
Plásticas de 2014.

ANA PÉREZ-QUIROGA
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DE NOITE NA CAMA, EU FICO PENSANDO #18

Fronha de algodão branco com frases bordadas  
a vermelho china, algodão e seda
Pillow cover with embroidered sentences  
in china red, cotton and silk

Com etiqueta da artista no verso
With the artist’s label on the reverse

56x89 cm

3.000 – 5.000 €
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Born in Lisbon in 1963. Her personal and 
plastic research is multidisciplinary, dialoguing 
with other artistic and scientific disciplines. In 
2012 she created the “One, Two and Many” 
methodology, which is based on the study of the 
constant movement between One (singularity), 
Two (complicity), and Many (the community), 
being aware of the presence of this movement 
in all living things. She developed a PhD thesis 
in Contemporary Art with the title One, two and 
many at the College of Arts, Coimbra University. 
She has exhibited individually since 1989. Her 
most recent exhibitions and performances 
include Preto Veludo, Cooperativa Árvore, 
curator Albuquerque Mendes (2018); Um, dois 
e muitos, Museum of Natural History, Lisbon 
(2018); Escola Nómada – Appleton Square 
(2018); Extática Esfinge. Desenho e Animismo 
II, Centro Internacional das Artes José de 
Guimarães, 2017; Um, dois e muitos – Uma 
ilha em exposição,  Carlos Machado Museum, 
Ponta Delgada, São Miguel, Azores (2016); 
Transmission, Recréation et Repétition, Palais des 
Beaux-arts, Paris,  (2015); Focus – drawings 
for use, Festival of  Ephemeral Art, Sokolowsko, 
Poland (2013); Cabana de Leitura, Biblioteca 
do Um, dois e muitos, Architecture Triennale, 
Lisbon; A Grande Saúde, EDP Foundation, Lisbon 
(2012), Objectos de Errância, Chiado Museum 
(2011); Mise à nu par l´action,  Calouste 
Gulbenkian Cultural Centre, Paris (2009).

Nasce em Lisboa, em 1963. A sua pesquisa 
plástica e pessoal é multidisciplinar, dialogando 
com outras disciplinas artísticas e científicas. 
Em 2012 cria a metodologia Um, dois e 
muitos que se baseia no estudo do movimento 
constante entre o Um (a Singularidade), o Dois 
(a Cumplicidade), e o Muitos (a Comunidade), 
consciente da presença deste movimento 
em todas as coisas vivas. É doutoranda em 
Arte Contemporânea no Colégio das Artes, 
Universidade de Coimbra onde desenvolve a tese 
Um, dois e muitos. Expõe individualmente desde 
1989. Das suas exposições e performances mais 
recentes destacam-se Preto Veludo, Cooperativa 
Árvore (2018)  curadoria  Albuquerque Mendes; 
Um, dois e Muitos, Museu de História Natural, 
Lisboa (2018); Escola Nómada – Appleton 
Square (2018); Extática Esfinge. Desenho e 
Animismo II, Centro Internacional das Artes José 
de Guimarães, 2017; Um, dois e muitos – Uma 
ilha em exposição,  Museu Carlos Machado, 
Ponta Delgada, São Miguel, Açores (2016); 
Transmission, Recréation et Repétition, Palais  
des Beaux-arts, Paris,  (2015); Focus – 
drawings for use, Festival of  Ephemeral Art, 
Sokolovsko, Polónia (2013); Cabana de Leitura, 
Biblioteca do Um, dois e muitos, Trienal de 
Arquitectura, Lisboa; A Grande Saúde Fundação 
EDP, Lisboa (2012), Objectos de Errância, Museu 
do Chiado (2011); Mise à nu par l´action, Centre 
Culturel Calouste Gulbenkian, Paris (2009).

MARTA WENGOROVIUS
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CONVERSA A QUATRO, CAMINHO E COMPLEMENTARES

Lápis de côr e grafite sobre papel Canson 370 g
Coloured pencils and graphite on Canson paper 370 g

Assinado e datado Serra da Arrábida 2019
Signed and dated Serra da Arrábida 2019

32,5x45 cm

400 – 600 €
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She completed her Full Visual Ar ts Studies 
at ARCO in 1997, has worked regularly since 
then with national and international galleries 
and taken part in several projects in Portugal, 
Spain, France, United Kingdom, Ireland, Italy.
Her work is included in important collections 
of  Contemporary Art such as Banco Privado, 
Berardo Collection, Saaraga Leal, PLMJ; 
Luciano Benetton.

Completou os Estudos Completos de Artes 
Plásticas do ARCO em 1997,tem trabalhado 
regularmente desde então com Galerias 
Nacionais e Internacionais e participado  
em diversos projectos em Portugal, Espanha, 
França, Reino Unido, Irlanda, Itália. A sua 
obra integra importantes coleções de Arte 
contemporânea como Banco Privado, Coleção 
Berardo, Saaraga Leal, PLMJ; Luciano Benetton.

SARA MAIA
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O TRIUNFO DOS PORCOS

Tinta acrílica sobre papel serigráfico
Acrylic paint on serigraphic paper 

Assinada
Signed

50x70 cm

500 – 800 €
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Born in Lisbon in 1965. Studied photography  
at Ar.Co. in Lisbon (1984/85); Degree in History, 
Universidade Lusíada, Lisbon (1992); Master’s 
Degree in Image and Communication, Goldsmith’s 
College, London (1997); PhD in Photography 
Studies, University of Westminster, London (2011). 
Researcher at the Institute of Contemporary 
History of the New University of Lisbon.
He has exhibited and published regularly  
since 1997.

Nasce em Lisboa em 1965. Estuda fotografia 
no Ar.Co. em Lisboa (1984/85); Licenciatura 
História, Universidade Lusíada, Lisboa (1992); 
Mestrado Imagem e Comunicação, Goldsmith’s 
College, Londres (1997); Doutoramento  
em Estudos de Fotografia, Universidade  
de Westminster, Londres (2011). Investigador 
no Instituto de História Contemporânea  
da Universidade Nova de Lisboa.
Expõe e edita regularmente desde 1997.

PAULO CATRICA
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MFC336.10 PATIO DOS BICHOS E JARDIM DE BUXO,  
A PARTIR DO JARDIM DA CASCATA, PALÁCIO DE BELÉM  
12.08.2008, 20:37HRS

Da série “A República e o Palácio de Belém” 
From the series “A República e o Palácio de Belém” 

Inkjet Print 

100x119 cm

1.500 – 2.000 €
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Julião Sarmento studied architecture at 
ESBAL (1967/1974) and began his career 
in the 70s. He is currently one of  the ar tists 
in Por tugal with a more solid international 
career. Having gone through pop-inspired 
figuration and post-conceptual practices, 
with emphasis on film to which he returned in 
recent years, Sarmento became known mainly 
as a painter, linked to the “return to painting” 
in the 1980s, the decade that swa the star t 
of  his international career, in par ticular  
his presence at Documenta in Kassel  
in 1982 and 1987. Initially his paintings 
confront fragments, images of  glamour 
and of  violence. In the transition from the 
80s to the 90s, his painting becomes more 
sober and restrained, adopting an almost 
monastic cleansing. This is the period of  the 
White Paintings, in which graphite drawing 
on a white background predominates, 
coinciding with national achievement when 
he represented Por tugal at the 1997 
Venice Biennale. His most recent individual 
exhibitions include: “Julião Sarmento: Guest 
or Host?”, Atlantic Ceiling of  Modern Ar t, 
Las Palmas; “Julião Sarmento”, Musee d’Ar t 
Moderne et d’Ar t Contemporain, Nice;  
“Julião Sarmento: Lo Sguardo Selettivo /  
The Selective Glance”, Civic Gallery of  Modern 
and Contemporary Ar t, Turin, and “Julião 
Sarmento: Noites Brancas”, Serralves, Por to.

Tendo frequentado o curso de Arquitectura da 
ESBAL (1967/1974), Julião Sarmento iniciou a 
sua carreira na década de 70 e é actualmente 
um dos artistas portugueses com um percurso 
internacional mais solidamente firmado. Tendo 
passado pela figuração de inspiração pop e 
pelas práticas pós-conceptuais, com destaque 
para o filme a que regressou em anos recentes, 
Sarmento tornou-se conhecido sobretudo como 
pintor, conotado com o “regresso à pintura”,  
nos anos 80 que são a década de início do  
seu percurso internacional, com destaque  
para as presenças na Documenta de Kassel 
em 1982 e 1987. Inicialmente as suas pinturas 
confrontam fragmentos, imagens de glamour  
e de violência. Na transição das décadas de 
80 para 90, a sua pintura torna-se mais sóbria 
e contida, adoptando uma depuração quase 
monacal. É o período das Pinturas Brancas, em 
que predomina o desenho a grafite sobre fundo 
branco, e que coincide com a plena consagração 
nacional ao representar Portugal na Bienal 
de Veneza de 1997. Das suas mais recentes 
exposições individuais destacam-se: “Julião 
Sarmento: Guest or Host?”, Centro Atlântico  
de Arte Moderna, Las Palmas; “Julião Sarmento”, 
Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, 
Nice; “Julião Sarmento: Lo Sguardo Selettivo/The 
Selective Glance”, Galleria Civica d’arte Moderna 
e Contemporanea, Turim e “Julião Sarmento: 
Noites Brancas”, Serralves, Porto.

JULIÃO SARMENTO
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A GOOD MAN (#2501)

“Gesso” acrílico, pigmentos, esmalte aquoso, grafite,  
impressões digitais e colagem sobre papel
Acrylic “plaster”, pigments, aqueous enamel, graphite,  
fingerprints and collage on paper

Assinado e datado Capa Rota 2019 no verso
Signed and dated Capa Rota 2019 on the reverse

55x44,4 cm

5.000 – 8.000 €
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Nasceu em Abrantes em 1956. 
Formada pela Escola Superior de Belas Artes 
de Lisboa. Foi bolseira do Fundação Gulbenkian 
durante 3 anos. Estudou na Gerrit Rietveld 
Academie, Holanda.
Fez 35 exposições individuais e mais de 100 
participações em exposições colectivas.
Representada em numerosas colecções 
particulares e museus.

She was born in Abrantes in 1956.
Graduated from the Superior School of Fine Arts 
in Lisbon. She was a Fellow of the Gulbenkian 
Foundation for 3 years. Studied at Gerrit Rietveld 
Academie, The Netherlands.
She has had 35 individual exhibitions and 
participated in over 100 collective exhibitions.
Catarina Castel-Branco is represented in 
numerous private collections and museums.

CATARINA CASTEL-BRANCO
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Da série “Cartografias da Terra e do Mar”
From the series “Cartografias da Terra e do Mar”

Serigrafia sobre papel
Silkscreen on paper

Assinada, datada 2018 e numerada 59/100
Signed, dated 2018 and numbered 59/100

38x56 cm (mancha) (image)

200 – 300 €
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José Loureiro was born in Mangualde in 1961. 
He lives and works in Lisbon. Two outstanding 
moments in his artistic training comprise two 
texts: the poem “Deslumbramentos” from  
“O Livro de Cesário Verde”, Cesário Verde;  
and the chapter of  “War and Peace”, by Leo 
Tolstoy, narrating the battle of  Borodino. Today, 
his whole life revolves around four words: 
priolo, filamento, aro and sinapse-morta.

José Loureiro nasceu em Mangualde em 
1961. Vive e trabalha em Lisboa. Elege, como 
momentos marcantes na sua formação artística, 
duas leituras: o poema “Deslumbramentos” de 
“O Livro de Cesário Verde”, Cesário Verde; e o 
capítulo de “Guerra e Paz” de Tolstoi, onde é 
narrada a batalha de Borodino. Actualmente, 
toda a sua vida gira em torno de quatro 
palavras: priolo, filamento, aro e sinapse-morta.

JOSÉ LOUREIRO
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Óleo sobre papel
Oil on paper

160 x120 cm

8.500 – 12.000 €
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José Brandão (New York, 1944).
He was a grantee of  Gulbenkian Foundation,  
London, 1967-71.
Co-founder with Salette Brandão of  B2 Design, 
1982.
Professor at the Fine Arts Faculty and at the
Faculty of  Architecture – Lisbon University. 
Emeritus Professor – Lisbon University, 2017.
Member of  the National Academy  
of  Fine Arts. 
He was decorated with “Grande-Oficial  
da Ordem do Infante D. Henrique”, 2006.
He participated in several exhibitions and  
was awarded several prizes and awards.

José Brandão (Nova Iorque, 1944).
Bolseiro da Fundação Gulbenkian,  
Londres, 1967-71.
Com Salette Brandão, funda o B2 Design, 1982
Foi docente na Faculdade de Belas-Artes,  
e da Faculdade de Arquitectura.
Professor Emérito pela Universidade  
de Lisboa, 2017.
Membro da Academia Nacional  
de Belas Artes.
Grande-Oficial da Ordem do Infante  
D. Henrique, 2006.
Vários prémios e distinções e presença  
em exposições.

JOSÉ BRANDÃO
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PAISAGEM DE BALNIBARBI

Impressão digital e ecolines sobre papel
Digital print and ecolines on paper

Assinada e datada 74 (desenho) e 2018 (pintura)
Signed and dated 74 (drawing) and 2018 (paint)

30x46 cm

750 – 1.000 €
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Álvaro Siza Vieira was born in Matosinhos 
in 1933. He studied architecture at ESBAP 
between 1949 and 1955. His first built work 
was in 1954. He was a professor at the Faculty 
of  Architecture of  Porto University. He is  
a member of  the American Academy  
of  Arts and Sciences; Honorary Fellow of  the 
Royal Institute of  British Architects; member 
of  Bund Deutscher Architekten; Honorary 
Fellow and Honorary FAIA of  the American 
Institute of  Architects; member of  the Académie 
d’Architecture de France; Royal Swedish 
Academy of  Fine Arts; International Academy 
of  Architecture; National Geographic Portugal; 
Associate Member and Honorary Member of  the 
Association of  Portuguese Architects; member 
of  the American Academy of  Arts and Letters 
and Associate Member of  the Academy of  
Portuguese-speaking Schools of  Architecture 
and Urbanism.

Álvaro Siza Vieira nasceu em Matosinhos 
em 1933. Estudou Arquitectura na ESBAP 
entre 1949 e 1955, sendo a sua primeira 
obra construída em 1954. Foi professor na 
Faculdade de Arquitectura da Universidade  
do Porto. É membro da American Academy  
of  Arts and Sciences; é Honorary Fellow da 
Royal Institute of  British Architects; membro  
da Bund Deutscher Architekten; Honorary 
Fellow e Honorary FAIA da American Institute  
of  Architects; membro da Académie 
d’Architecture de France; da Royal Swedish 
Academy of  Fine Arts; da International Academy 
of  Architecture; da National Geographic 
Portugal; Sócio Honorário e Membro Honorário 
da Ordem dos Arquitectos Portugueses; 
membro da American Academy of  Arts and 
Letters e Sócio Honorário da Academia  
de Escolas de Arquitectura e Urbanismo  
de Língua Portuguesa.

SIZA VIEIRA
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PÁSSARO DA PAZ

Lápis sobre papel
Pencil on paper

Assinado e datado 2012
Signed and dated 2012

29,7x42 cm

500 – 800 €
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Born in Lisbon in 1922. He was awarded 
several prizes for architecture: Prize of  the  
I Gulbenkian Exhibition, 1955, with the Bloco 
das Águas Livres; 2nd National Architecture 
Prize of  the Gulbenkian Foundation, 1961. 
1985 AICA Prize. Valmor Prizes of  1967, 
1971, 1975, respectively with Torre de 
Habitação dos Olivais Norte, the Building 
Franjinhas in Rua Braamcamp, Lisbon, and  
the Church of  the Sagrado Coração de Jesus.  
He also obtained Honorary Mentions in 1987  
and 1988, [4] for the building at 18, Rua 
Diogo Silves, and the buildings at numbers 31 
to 45 in Rua Gonçalo Nunes, both in Restelo,  
Lisbon. He has been an honorary member  
of  the Architects Association since 1994,  
and has an honorary degree from the Faculty 
of  Architecture of  Porto University, 2003, 
and an honorary degree from the Faculty of  
Architecture of  Lisbon University, 2005. His 
architectural projects include out: a residential 
building on Rua General Silva Freire, Olivais 
Norte, Lisbon; an office and commercial 
building on Rua Braamcamp, Lisbon; Church 
of  the Sagrado Coração de Jesus (with Nuno 
Portas); Bloco das Águas Livres in Lisbon 
(with Bartolomeu Costa Cabral), 1956;  
a new in Almada – Church of  Nossa Senhora 
da Assunção, etc. He died in 2016.

Nasce em Lisboa em 1922. Foi condecorado  
por diversas vezes tendo ganho vários 
prémios de arquitectura: Prémio da I Exposição 
Gulbenkian, 1955, com o Bloco das Águas 
Livres; 2.º Prémio Nacional de Arquitectura  
da Fundação Gulbenkian, 1961. Prémio AICA  
de 1985. Prémios Valmor de 1967, 1971, 
1975, respectivamente com a Torre de 
Habitação nos Olivais Norte, o Edifício 
Franjinhas na Rua Braamcamp e a Igreja  
do Sagrado Coração de Jesus. Obteve ainda  
as Menções Honrosas de 1987 e 1988,[4] com 
o edifício ao n.º 18 na Rua Diogo Silves, e os 
edifícios aos números 31 a 45 na Rua Gonçalo 
Nunes, Restelo. Foi membro honorário da 
Ordem dos Arquitectos desde 1994, e Doutor 
Honoris Causa pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto em 2003 e Doutor 
Honoris Causa, pela Faculdade de Arquitectura 
da Universidade de Lisboa em 2005. Entre 
os seus projectos de arquitectura destacam-
se: Edifício de habitação na Rua General Silva 
Freire, Olivais Norte, em Lisboa; edifício de 
escritórios e comércio na Rua Braamcamp em 
Lisboa; Igreja do Sagrado Coração de Jesus 
(com Nuno Portas); Bloco das Águas Livres 
em Lisboa (com Bartolomeu Costa Cabral), 
1956; Igreja Nova de Almada – Igreja de Nossa 
Senhora da Assunção, etc. Faleceu em 2016.

NUNO TEOTÓNIO PEREIRA
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QUARTO DE PENSÃO, SERVIÇO MILITAR

Serigrafia sobre papel
Silkscreen on paper

Assinada, datada 04 e numerada 30/100
Signed, dated and numbered 30/100

41,5x35 cm

200 – 300 €
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Born in Lisbon in 1935. She entered the Slade 
School of  Fine Art, London, UK, where she 
met the English ar tist Victor Willing whom she 
would later marry. They have three children.  
In 1954, she received the 1st prize of  Summer 
Composition. In 1976, Paula Rego and her 
family moved to London. In 1983, she taught 
painting as a guest lecturer at the Slade 
School of  Fine Art, London. She had  
her first major solo exhibition at the 
Serpentine Gallery in 1988. Victor Willing died 
of  multiple sclerosis after being ill for a long 
time. In 1990, she was invited to become  
the 1st Associate Artist at the National Gallery. 
She was awarded an honorary Master’s of  Ar t 
by the Winchester School of  Ar t, Hampshire, 
1992. She received a fur ther 8 such honorary 
degrees from universities around the world. 
She was awarded the Grand Cross of  the 
Order of  Sant’Iago da Espada in 2004.  
In 2005, six lithographs of  the Jane Eyre 
series were issued by the Royal Mail as a 
collection of  six stamps. Inaugration of  the 
Paulo Rego House of  Stories in Cascais,  
a museum dedicated to the works of  Paula 
Rego and Victor Willing, designed by the 
architect Souto de Moura. In 2010 she was 
appointed Dame Commander of  the Order 
of  the British Empire for her contribution to 
the Arts by the Queen of  England. Elected an 
Honorary Member of  Murray Edwards College, 
Cambridge, in 2013. In 2016 she received the 
Medal of  Honour of  the city of  Lisbon.

Nasce em Lisboa em 1935. Ingressa na Slade 
School of  Fine Art, Londres, Reino Unido, onde 
conhece o artista inglês Victor Willing com 
quem viria a casar e teria três filhos. Em 1954, 
recebe o 1.º prémio de Summer Composition. 
Em 1976, Paula Rego e a sua família fixam 
residência em Londres. Em 1983, Leciona 
como professora convidada de Pintura na 
Slade School of  Fine Art, Londres. Realiza a 
sua primeira grande exposição individual na 
Serpentine Gallery, em 1988. Victor Willing 
morre de esclerose múltipla, após um longo 
período de doença. Em 1990, é convidada  
para integrar a 1ª edição do programa 
Associate Artist Scheme na National Gallery. 
Recebe o título de Mestre honoris causa em 
Arte pela Winchester School of  Art, Hampshire, 
1992, título esse que recebe em mais 8 
Universidades espalhadas pelo mundo.  
É condecorada com a Grã-Cruz da Ordem  
de Sant’Iago da Espada em 2004. Em 2005, 
seis litografias da série Jane Eyre são usadas 
pela Royal Mail para edição de uma coleção 
de seis selos. Abre a Casa das Histórias Paula 
Rego, Cascais, um museu dedicado à obra 
de Paula Rego e Victor Willing, com projeto 
arquitetónico de Souto de Moura. Em 2010  
é nomeada Dame Commander of  the Order  
of  the British Empire pela sua contribuição para 
as Artes pela Rainha do Reino Unido.  
É eleita Membro Honorário do Murray Edwards 
College, Cambridge, em 2013. Em 2016 recebe 
a Medalha de Honra da cidade de Lisboa.

PAULA REGO 
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THE GUARDIAN VIII”, 2009-10

Gravura e águatinta sobre papel colorida à mão
Unique hand coloured etching and aquatint

Prova única (à parte da edição de 35)
Unique proof  (apart from the edition of  35)

49x36,5 cm (mancha) (image)

2.500 – 3.500 €
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Manuel João Vieira was born in Lisbon in 1962 
and is a Portuguese musician and painter. He is 
the son of the painter João Vieira and studied 
at the School of Fine Arts in Lisbon. He was 
a member of the Homeoaesthetic Movement, 
together with Pedro Proença, Pedro Portugal,  
Ivo Silva, Xana and Fernando Brito. He is 
currently professor at the Caldas da Rainha 
School of Arts and Design, part of Leiria 
Polytechnic Institute. Founder and vocalist of  the 
bands Ena Pá 2000, Irmãos Catita and Corações 
de Atum, he created and represented several 
characters on stage such as like Lello Universal, 
Lello Minsk, Lello Marmelo, Orgasmo Carlos, 
Catita, among others. Recently, his fictitious 
biography was made into a six-episode series 
entitled Mundo Catita, broadcast exclusively on 
RTP2 in 2008, released on DVD in 2009, and 
screened on SIC Radical in December 2010.  
He was one of the owners of Cabaret Maxime, 
next to Avenida da Liberdade, in Lisbon.  
He announced his candidacy to the Presidency  
of the Portuguese Republic in 2011 and in 2016.

Manuel João Vieira nasce em Lisboa em 1962 
e é um músico e pintor português. Filho do 
pintor João Vieira, estudou na Escola Superior 
de Belas Artes de Lisboa. Foi membro do 
movimento homeostético, em conjunto com 
Pedro Proença, Pedro Portugal, Ivo Silva, Xana, 
e Fernando Brito. É atualmente professor na 
Escola Superior de Artes e Design de Caldas  
da Rainha, integrada no Instituto Politécnico  
de Leiria. Fundador e vocalista das bandas Ena 
Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de Atum, 
criou e encarnou diversas personagens em 
palco, como Lello Universal, Lello Minsk, Lello 
Marmelo, Orgasmo Carlos, Catita, entre outros. 
Recentemente uma sua biografia fictícia foi alvo 
de uma série de seis episódios intitulada Mundo 
Catita, transmitida em exclusivo na RTP2, em 
2008, editado em DVD, em 2009 e, exibida na 
SIC Radical em Dezembro de 2010. Foi um dos 
proprietários do Cabaret Maxime, junto  
à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Anunciou 
a sua candidatura a Presidente da República 
Portuguesa, em 2011 e em 2016.

MANUEL JOÃO VIEIRA
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RENHA

Tinta-da-china e acrílico sobre tela
Ink and acrylic on canvas

Assinada e datada 14
Signed and dated 14

194x300 cm

3.000 – 5.000 €
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Portuguese sculptor and ceramist born in 1937 
in Lisbon. He attended the ateliers of  António 
Pedro, Jorge Barradas and António Duarte from 
1946 to 1950. He held his first exhibition a year 
later, and then registered to study sculpture 
at ESBAL. He participated in the General 
Exhibition of  Plastic Arts (1953-54) and 
settled in London, which did not prevent him 
from participating in the 1st Exhibition of  Fine 
Arts of  the Calouste Gulbenkian Foundation. 
He worked as assistant to Reg Butler (1959) 
and was awarded 2nd Prize in Sculpture in the 
2nd Exhibition of  Plastic Arts. After the first 
articulated sculptures and to begin the work 
of  the stone by mechanical means returns to 
Portugal, in 1970. At that time he made the his 
women’s torsos in marble and produced the 
first mosaics from fragments of  marbles. He 
took part in international exhibitions, namely in 
Germany, Madrid, London, São Paulo, New York. 
In 1983 the statue Camões was inaugurated 
in Cascais and two years later he settled in 
Évora. He was a guest artist at the Calouste 
Gulbenkian III Exhibition of  Plastic Arts (1986) 
and exhibited successively in Almancil the 
themes Lovers, Évora, variations on an old 
theme, New Images Imagens e Memories  
of  a Lonely Navigator.

Escultor e ceramista português nascido em 
1937, em Lisboa. Frequentou os ateliers 
de António Pedro, Jorge Barradas e António 
Duarte de 1946 a 1950. Faz a sua primeira 
exposição um ano depois, vindo a inscrever-se 
em escultura na ESBAL. Participa nas Exposições 
Gerais de Artes Plásticas (1953-54) e 
estabelece-se em Londres, o que não o impede 
de participar na 1.a Exposição de Artes Plásticas 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalha 
como assistente de Reg Butler (1959) e obtém 
o 2.o Prémio de Escultura na 2.a Exposição de 
Artes Plásticas. Depois das primeiras esculturas 
articuladas e de iniciar o trabalho da pedra 
por meios mecânicos regressa a Portugal, 
em 1970. Datam dessa altura as suas figuras 
bífidas e produz os primeiros mosaicos a partir 
de fragmentos de mármores. Participa em 
exposições internacionais, designadamente na 
Alemanha, em Madrid, Londres, S. Paulo, Nova 
Iorque. Em 1983 a estátua Camões é inaugurada 
em Cascais e dois anos depois instala-se em 
Évora. É artista convidado na III Exposição de 
Artes Plásticas da Calouste Gulbenkian (1986) 
e expõe sucessivamente em Almancil os temas 
Amantes, Évora, variações sobre um tema antigo, 
Novas Imagens e Recordações dum Navegador 
Solitário.

JOÃO CUTILEIRO
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32
SEM TÍTULO
UNTITLED

4 desenhos a caneta de feltro  
sobre papel
4 felt pen drawings on paper

Assinados
Signed

29,8x21 cm (x4)

1.200 – 2.000 €

33
SEM TÍTULO
UNTITLED

Caneta de feltro sobre papel
Felt pen on paper

Assinada e datada 00
Signed and dated 00

30x21 cm

300 – 500 €
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He was born in 1927 in the district of  Castelo 
Branco. He attended ESBAL and studied Fine 
Arts. In 1949 he exhibited for the first time  
at the “First Annual Ceramics Exhibition “.  
In 1952 he held his first individual exhibition.  
In 1953 he exhibited his first paintings  
at the “Young Painting Salon”, in 1954 he  
held an individual exhibition “The Ceramics  
of  Manuel Cargaleiro”. In 1957 he received  
a scholarship from the Italian government, 
which allowed him to study ceramic art in 
Faenza, Rome and Florence, in 1958 he 
became one of  the first grant holders  
of  the Calouste Gulbenkian Foundation,  
and completed a trainee course at the 
“Faïencerie de Gien.” In 1959 he participated 
in a collective exhibition with Bryen, Jean Arp 
and Max Ernst in Paris. In the following decades 
he participated in numerous individual and 
collective exhibitions in several countries. 
In 1999 he was awarded first prize in the 
international competition “Viaggio attraverso  
la Ceramica”, in Vietri sul Mare. In 2004  
he inaugurated the “Museo Artistico Industriale 
di Ceramica Manuel Cargaleiro” which in 
2015 moved to Ravello as the “Fondazione 
Museo Manuel Cargaleiro”. In 2016 Manuel 
Cargaleiro’s work is included in the permanent 
exhibition at the Helene Bailly Gallery in Paris. 
With Siza Vieira Cargaleiro presented the 
inaugural exhibition “The Essence of  the Form” 
at the “Manuel Cargaleiro Arts Workshop”,  
an architectural project by Siza Vieira.

Nasce em 1927 no distrito de Castelo Branco. 
Frequentou a ESBAL e dedica-se às Artes 
Plásticas. Em 1949, expôs pela 1ª vez na 
“Primeira Exposição Anual de Cerâmica”.  
Em 1952 tem a sua 1ª exposição individual. 
Em 1953 expõe pintura pela 1ª vez no “Salão 
da Jovem Pintura”, em 1954 apresenta a 
exposição individual “Cerâmicas de Manuel 
Cargaleiro. Em 1957, recebe uma bolsa do 
governo italiano, que lhe permite estudar a arte 
da cerâmica em Faença, Roma e Florença.  
É neste ano que fixa residência definitiva em 
Paris e onde vive até hoje. Em 1958, torna-
se um dos primeiros bolseiros da Fundação 
Calouste Gulbenkian, com a realização de 
estágio na “Faïencerie de Gien. Em 1959, 
participa numa exposição coletiva, com Bryen, 
Jean Arp e Max Ernst, em Paris. Nas décadas 
seguintes participa em inúmeras exposições 
individuais e coletivas, em diversos países. 
Em 1999, é-lhe atribuído o 1º prémio do 
concurso internacional “Viaggio attraverso la 
Ceramica”, em Vietri sul Mare, tendo em 2004 
inaugurado o “Museo Artistico Industriale di 
Ceramica Manuel Cargaleiro”, que no ano de 
2015 se instala em Ravello, como “Fondazione 
Museo Manuel Cargaleiro”. Em 2016 Manuel 
Cargaleiro é representado em permanência  
na “Helene Bailly Gallery”, em Paris. Cargaleiro 
apresentou com Siza Vieira a exposição 
inaugural “A Essência da Forma”, na “Oficina  
de Artes Manuel Cargaleiro”, projeto 
arquitetónico da autoria de Siza Vieira.

MANUEL CARGALEIRO
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Born in Lisbon in 1908. She studied drawing 
from the ages of  11 to 19 with Emília Santos 
Braga and painting with Armando Lucena, 
besides attending anatomy courses at the 
Lisbon Medical School and learning music 
at home. She established herself  as a 
painter in Paris, where she met her husband 
Arpad Szenes, and became one of  the most 
celebrated abstract ar tists in postwar Europe, 
with her original geometric compositions.  
After a period of  exile in Brazil during World 
War II, she was granted French nationality.  
She lived in France for the rest of  her 
life where she won the greatest national 
ar tistic awards. Her trajectory would also 
be associated with important commissions 
of  public ar t, scenography, tapestry, stained 
glass and illustration. The whole of  the 
work has been the object of  repeated 
retrospectives and is exhibited all over the 
world.  In 1990 the Arpad Szenes-Vieira  
da Silva Foundation was founded in Lisbon. 
She died in Paris in 1992.

Nasce em Lisboa em 1908. Estuda desenho, 
dos 11 aos 19 anos, com Emília Santos Braga 
e pintura com Armando Lucena, além de 
frequentar cursos de anatomia da Escola de 
Medicina de Lisboa e aprender música em casa. 
Estabeleceu-se como pintora em Paris, onde 
conheceu o marido Arpad Szenes, e tornou-se 
uma das artistas abstractas mais celebradas  
na Europa do pós-guerra, com as suas 
originais composições geometrizadas. Após um 
período de exílio no Brasil durante a II Guerra 
Mundial, foi-lhe concedida a naturalidade 
francesa, país que a acolheu para o resto 
da vida e onde obteve os maiores galardões 
artísticos nacionais. O seu percurso ficaria 
ainda associado a encomendas importantes 
de arte pública, a trabalhos de cenografia, 
tapeçaria, vitral e ilustração. O conjunto  
da obra foi objecto de repetidas retrospectivas  
e encontra-se exposto pelo mundo inteiro.  
Em 1990 é fundada em Lisboa a Fundação 
Arpad Szenes-Vieira da Silva. Faleceu em  
Paris em 1992.

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
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António Dacosta (1914-1990). Nasceu nos 
Açores e chegou a Lisboa em 1935 onde 
estudou pintura na Escola de Belas Artes.
Em 1940 expôs as suas pinturas surrealistas 
com António Pedro e Pamela Boden. Em 
1942, António Dacosta recebeu o Prémio 
Amadeo de Souza Cardoso. Em 1944, algumas 
de suas pinturas são destruídas no fogo de 
sua oficina.
Partiu para Paris em 1947, como bolseiro do 
governo francês e aí se estabeleceu. Parou 
de pintar em 1949 e só retomou em 1975, 
revelando uma pintura totalmente diferente, 
voltada para paisagens e personagens suaves 
e tocantes. A pintura surrealista de Dacosta 
mostra homens e mulheres tor turados por 
lembranças terríveis, invenção melancólica 
e poética, animais bizarros e paisagens 
marítimas que lembra as ilhas .

António Dacosta (1914-1990) Born in Azores, 
he arrived in Lisbon in 1935 where he studied 
painting at the School of Fine Arts.
In 1940, he exhibited his surrealist paintings 
with António Pedro and Pamela Boden. In 1942, 
António Dacosta was awarded the Amadeo 
Prize by Souza Cardoso. In 1944, some of  
his paintings are destroyed in the fire of his 
workshop.
He left for Paris in 1947, as a grant holder 
of the French government and settled there 
permanently.He stopped painting in 1949, and 
did not resume until 1975, with a totally different 
painting, turned towards landscapes and 
characters soft and touching.
The surrealist painting of Dacosta shows men 
and women tortured by some awful memories, 
melancholy, and poetic invention, bizarre animals, 
maritime landscapes reminiscent of the islands.

ANTÓNIO DACOSTA
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Guilherme Parente was born in Lisbon in 1940. 
In the early 1960s he studied painting with 
master Roberto Araújo at the National Society 
of  Fine Arts in Lisbon and attended engraving 
courses at Gravura – Sociedade Cooperativa 
de Gravadores Portugueses, Lisbon. Between 
1968 and 1970 he studied at the Slade 
School in London as a fellow of  the Calouste 
Gulbenkian Foundation. He belonged to the 
group 5 + 1 jointly with the sculptor Virgílio 
Domingues and the painters João Hogan, Júlio 
Pereira, Sérgio Pombo and Teresa Magalhães. 
In his painting, which has a narrative bent, 
populated with things and animals and people, 
the figures “are born almost automatically from 
his drawing and a craft that conceals more 
than it reveals because it does not need to be 
revealed.” About this long work where painting 
happens naturally, the painter says:  
“I do not know what they [the paintings] tell, 
they happen... They are not outlined from 
the start but they happen, and modify and 
transform themselves [...] “

Guilherme Parente nasceu em Lisboa em 1940. 
No início da década de 1960 estudou pintura 
com o mestre Roberto Araújo na Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em Lisboa, e frequentou 
os cursos de gravura na Gravura – Sociedade 
Cooperativa de Gravadores Portugueses, em 
Lisboa. Entre 1968 e 1970 estudou na Slade 
School, em Londres, como bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Pertenceu ao grupo 5+1 
conjuntamente com o escultor Virgílio Domingues 
e os pintores João Hogan, Júlio Pereira, Sérgio 
Pombo, e Teresa Magalhães. Na sua pintura, 
de pendor narrativo, povoada de coisas e 
bichos e gente, as figuras “nascem quase 
automáticas do seu trabalho de mão e de um 
ofício, que se esconde mais do que se mostra 
porque não necessita de se mostrar”. Sobre 
esse longo trabalho, em que a pintura acontece 
naturalmente, o pintor afirma: “Não sei o que 
eles [os quadros] contam, eles acontecem [...] 
Não são coisas que sejam delineadas à partida, 
vão acontecendo, vão-se modificando  
e transformando [...]”

GUILHERME PARENTE 
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Nasce no Vieiro em 1948. Conclui os Cursos 
Gerais de Pintura na ESBAP em 1971 e o 
Complementar de Pintura em 1973. Realizou  
a sua primeira exposição individual em Janeiro  
de 1974, em Guimarães. Das diversas 
exposições individuais destacam-se “Mapas e o 
Espírito da Oliveira”, MAM de São Paulo (1984); 
Exposição antológica, Culturgest, Lisboa e 
MNSR, Porto (1997); “A Visitação”, Galeria 111, 
Porto (2005). Colaborou com diversos poetas  
e escritores ilustrando livros e outras 
publicações. Produziu desenhos para tapeçarias 
e painéis de azulejo para vários espaços 
públicos. Realizou cenografia e figurinos para 
várias peças. Encontra-se representada em 
coleções públicas e privadas, distinguindo-se, 
entre outras, a Fundação Calouste Gulbenkian, 
MAM de S. Paulo, Fundação de Serralves, 
Culturgest -CGD, Ministério das Finanças 
e Assembleia da República. Em 2008 foi 
inaugurado o Centro de Arte Contemporânea 
Graça Morais, em Bragança.

Born in Vieiro in 1948. She completed the 
General Painting Courses at ESBAP in 1971  
and the Complementary Painting Course in 
1973. She held her first solo exhibition  
in January 1974 in Guimarães. Solo exhibitions 
include “Mapas e o Espírito da Oliveira”, MAM 
de São Paulo (1984); Exposição antológica, 
Culturgest, Lisboa and MNSR, Porto (1997); 
“A Visitação”, Galeria 111, Porto (2005). 
She collaborated with several poets and 
writers illustrating various books and other 
publications. Produced designs for tapestries 
and azulejo panels for various public spaces. 
She also made scenography and costumes  
for several plays. She is represented in public 
and private collections, including, among 
others, the Calouste Gulbenkian Foundation, 
MAM of  S. Paulo, Serralves Foundation, 
Culturgest -CGD, Ministry of  Finance  
and Assembly of  the Republic. In 2008  
the Graça Morais Contemporary Art Centre  
was inaugurated in Bragança.

GRAÇA MORAIS
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Born in 1931. He graduatde in Painting from 
ESBAP. He has exhibited collectively since 1954 
and individually since 1958. Taught from  
1959 to 1998.

Nasceu em 1931. Curso Superior de Pintura 
ESBAP. Expõe colectivamente desde 1954  
e individualmente desde 1958. Funções 
docentes de 1959 a 1998.

JORGE PINHEIRO
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Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962) is 
interested in rethinking and testing modernist 
practices through continuous research. Her 
work was exhibited at Anozero – Biennial of  
Contemporary Art of  Coimbra, 2017; Museum 
of  Architecture, Art and Technology, Lisbon, 
2017; Galleria Nazionale d’Arte Moderna  
e Contemporanea di Roma, 2017, Eugénio  
de Almeida Foundation, Évora, 2017; Palm 
Springs Art Museum, 2016; Calouste Gulbenkian 
Foundation, Lisbon, 2016; CaixaForum, 
Barcelona, 2016; Orlando Museum of  Art, 
2015; Palais des Beaux-Arts de Paris, 2015; 
Carpenter Center for the Visual Arts, Harvard 
University, Cambridge, 2015; Krannert Art 
Museum, Champaign, 2015; CIFO Art Space, 
Miami, 2014; The Bronx Museum of  the Arts, 
New York, 2014; Mitxelena Kulturunea, San 
Sebastian, 2014, MUAC Museum Contemporary 
Art University, Mexico City, 2014; Cultural 
Center of  Belém, Lisbon, 2007; Foundation of  
Serralves, Porto, 2005. Her works can be found 
in several institutional and private collections.

Fernanda Fragateiro (Montijo, 1962) interessa-
se por repensar e testar as práticas modernistas 
através da investigação continuada. A sua 
obra foi exposta em Anozero – Bienal de 
Arte Contemporânea de Coimbra, 2017; 
Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia, 
Lisboa, 2017; La Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Roma, 2017, 
Fundação Eugénio de Almeida, Évora, 2017; 
Palm Springs Art Museum, 2016; Fundação 
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2016; CaixaForum, 
Barcelona, 2016; Orlando Museum of Art, 2015; 
Palais des Beaux-Arts de Paris, 2015; Carpenter 
Center for the Visual Arts, Harvard University, 
Cambridge, 2015; Krannert Art Museum, 
Champaign, 2015; CIFO Art Space, Miami, 2014; 
The Bronx Museum of the Arts, New York, 2014; 
Mitxelena Kulturunea, San Sebastian, 2014, 
MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, 
Mexico City, 2014; Centro Cultural de Belém , 
Lisboa, 2007; Fundação de Serralves, Porto, 
2005. Os seus trabalhos são parte de diversas 
coleções institucionais e privadas. 

FERNANDA FRAGATEIRO
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He was born in Faro in 1936. Between 1957 
and 1962 he studied painting at ESBAL;  
the following year he left for Paris as a fellow  
of  the Calouste Gulbenkian Foundation. 
Between 1964 and 1972 he taught at ESBAL.  
He participated for the first time in collective 
shows in 1956 and exhibited at the 1st and 
2nd Salons of  Modern Art of  the National 
Society of  Fine Arts (1958 and 1959). Held 
his the first individual exhibition in 1961  
in the Diário de Notícias Art Gallery, Lisbon;  
that same year he participated in the II Plastic 
Ar ts Exhibition of  the Calouste Gulbenkian 
Foundation. He was one of  the artists 
invited by the Portuguese section of  AICA to 
participate in the renovation of  the decoration 
of  A Brasileira coffee house in 1971. Between 
1977 and 80 he regularly visited Lippstadt 
and Schmallenberg, Germany, making 
tapestries for the Falke Factory. Between 
1990 and 2003 he managed Trem and Arco 
municipal galleries, Faro. He was awarded the 
following prizes: 1st Prize of  Painting / Guerin 
Plastic Ar ts Award (1968); Soquil Award 
(1970); Painting Prize IV Cerveira Bienniale 
(1984); BANIF Painting Award (1993).

Nasceu em Faro, em 1936. Entre 1957 e 1962 
frequentou o curso de pintura da ESBAL;  
no ano seguinte partiu para Paris como 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Entre 1964 e 1972 lecionou na ESBAL. 
Participou pela primeira vez em mostras 
coletivas em 1956 e expôs no 1º e 2º Salões  
de Arte Moderna da Sociedade Nacional de 
Belas Artes (1958 e 1959). Realizou a primeira 
exposição individual em 1961, na Galeria do 
DN, Lisboa; nesse mesmo ano participou na 
II Exposição de Artes Plásticas da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Foi um dos artistas 
convidados pela secção portuguesa da AICA 
para participar na renovação da decoração  
do café A Brasileira em 1971. Entre 1977  
e 80 deslocou-se regularmente a Lippstadt  
e Schmallenberg, RFA, realizando tapeçarias 
para a Fábrica Falke. Entre 1990 e 2003 
assumiu a direção das galerias municipais  
Trem e Arco, Faro. Foram-lhe atribuídos  
os seguintes prémios: 1º Prémio de Pintura 
/ Prémio Guerin de Artes Plásticas (1968); 
Prémio Soquil (1970); Prémio de Pintura IV 
Bienal de Cerveira  (1984); Prémio BANIF  
de Pintura (1993).

MANUEL BAPTISTA
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Artista plástico português de ascendência 
grega, Nikias Skapinakis, nasceu em Lisboa em 
1931. Frequentou o curso de Arquitetura da 
ESBAL, que abandonou por motivos políticos. 
Dedicou se à pintura de uma forma regular 
expondo pela primeira vez em 1948, nas 
Exposições Gerais de Artes Plásticas e, desde 
então, realizou diversas exposições individuais 
e participou em numerosas coletivas em 
Portugal e no estrangeiro. Além da pintura  
a óleo, como atividade dominante, dedicou se 
também à litografia, à serigrafia e à ilustração 
de livros. É autor de um dos painéis do Café 
A Brasileira do Chiado (1971) e participou 
na execução do painel comemorativo do 
10 de junho de 1974. Em 1985, o CAM da 
Fundação Gulbenkian mostrou uma exposição 
antológica da sua pintura, completada com 
uma retrospetiva da obra gráfica e guaches 
na SNBA. Expôs em 2012 no Museu Berardo; 
na Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva 
em 2006 e em 2000 no Museu de Arte 
Contemporânea de Serralves, entre tantos 
outros locais. Em 1990 ganhou o prémio da 
crítica, Associação Internacional de Críticos  
de Arte – Secretaria de Estado da Cultura.

Portuguese plastic artist of  Greek descent, 
Nikias Skapinakis was born in Lisbon in 1931. 
He attended the ESBAL Architecture course, 
which he left for political reasons. He devoted 
himself  to painting on a regular basis, exhibiting 
for the first time in 1948 at the General 
Exhibition of  Fine Arts and since then has  
held several solo exhibitions and participated  
in numerous exhibitions in Portugal and abroad. 
Besides oil painting, as a dominant activity, 
he also dedicated himself  to lithography, 
serigraphy and book illustration. He painted  
one of  the panels of  A Brasileira café in the 
Chiado, Lisbon (1971) and participated in 
execution of  the commemorative panel of  June 
10, 1974. In 1985 the CAM of  the Gulbenkian 
Foundation showed an anthological exhibition  
of  his painting, complemented by a 
retrospective of  his graphic work and gouaches 
at SNBA. In 2012 he exhibited at the Berardo 
Museum; at the Arpad Szenes – Vieira da 
Silva Foundation in 2006, and in 2000 at 
Serralves Museum of  Contemporary Art, to 
name just a few. In 1990 he won the Critics’ 
Prize, International Association of  Art Critics – 
Secretary of  State for Culture.

NIKIAS SKAPINAKIS
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He was born in 1939 in Guimarães. He began 
his studies in Painting and Drawing in Lisbon 
and later, engraving at the Cooperative 
Society of  Portuguese Engravers where he 
met Hogan, Júlio Pomar, Almada Negreiros 
and others. He left for Paris in 1961. This 
was the year he adopted the pseudonym José 
de Guimarães, a trib ute to his home town. 
He visited Munich and met Klee, Kandinsky, 
the Bauhaus. He also travelled to Japan, 
China, Mexico and Tunisia. From all he gained 
important data and perspectives that pierced 
his works. In 2001 he received the SPA Life 
Achievement Award and in 2009 the Grand 
Cross of  the Order of  Merit. His work is 
represented in important collections namely: 
in Brussels, Antwerp, Madrid, Bern, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Ottawa, Los Angeles, New York, 
Paris, Strasbourg, Tokyo, Seoul, etc. His work 
is present in several Portuguese museums 
and foundations such as: Calouste Gulbenkian 
Foundation, Lisbon; National Museum of  
Modern Art, Serralves Foundation, Porto;  
CCB Lisbon, to name just a few.

Nasceu em 1939, em Guimarães. Iniciou, em 
Lisboa, os estudos no âmbito da pintura e do 
desenho e mais tarde, gravura da Sociedade 
Cooperativa de Gravadores Portugueses 
onde conheceu Hogan, Júlio Pomar, Almada 
Negreiros, entre outros. Partiu para Paris em 
1961. Foi neste ano que adotou o pseudónimo 
de José de Guimarães, em homenagem à sua 
terra natal. Visitou Munique e encontrou Klee, 
Kandinsky, a Bauhaus. Realizou ainda viagens 
ao Japão, China, México ou Tunísia. De todos 
recolheu dados e perspetivas importantes que 
trespassam nas suas obras. Em 2001 recebeu 
o Prémio de Consagração de carreira, atribuído 
pela SPA e, em 2009, a Grã-Cruz da Ordem de 
Mérito. A sua obra encontra-se representada 
em importantes coleções, nomeadamente: em 
Bruxelas, Antuérpia, Madrid, Berna, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Otava, Los Angeles, Nova Iorque, 
Paris; Estrasburgo, Tóquio, Seul, etc. A sua obra 
está presente em vários Museus e Fundações 
Portuguesas: Fundação Calouste Gulbenkian, 
Lisboa; Museu Nacional de Arte Moderna, Casa 
de Serralves, Porto; CCB Lisboa, entre outros.

JOSÉ DE GUIMARÃES
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TANTA FOI A TORMENTA  
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Lives and works in Lisbon.
Degree in Art History from the Universidade 
Nova de Lisboa. Her work is developed starting 
with nature, the cosmos, transformation, 
strangeness, mutation and repetition.  
Exhibits since the late 90s.

Vive e trabalha em Lisboa.
Licenciatura em História de Arte pela 
Universidade Nova de Lisboa. Desenvolve 
um trabalho em desenho e pintura partindo 
da Natureza, do Cosmos, da transformação, 
estranheza, mutação e repetição. Expõe  
desde finais dos anos 90.

INÊZ TEIXEIRA 
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Julio Resende (1917-2011). Graduated in 
Painting in 1945 by the Superior School 
of  Fine Arts of  Porto. In 1948 he left for 
Paris, receiving training from Duco de la 
Haix and Otto Friez. The work produced 
in France is exhibited in Portugal in 1949, 
revealing his expressionist vocation . He 
assimilated some Cubism and will build in 
his Alentejo phase, and later in Porto, a 
painting characterized by plasticity and 
dynamics, triangular or quadrangular meshes, 
approaching progressively of  non-figuration. 
From geometrism to non-figurativism, from 
gesturalism to neo-figurative, his ar t develops 
at a crossroads of  research, whose dominant 
will always be expressionist and lyrical. A 
painter of  transition between figurative and 
abstract, Resende also distinguishes himself  
as a teacher, bringing to the Porto school a 
new spirit to the students who attended it in 
the 1960s.

Julio Resende (1917-2011). Diplomou-se 
em Pintura em 1945 pela Escola Superior de 
Belas-Artes do Porto. Em 1948 partiu para 
Paris, recebendo formação de Duco de la Haix e 
de Otto Friez. O trabalho produzido em França 
é exposto em Portugal em 1949, revelando a 
vocação de expressionista do autor. Assimilou 
algum cubismo e vai construir na sua fase 
alentejana, e mais tarde no Porto, uma pintura 
caracterizada pela plasticidade e dinâmica, 
de malhas triangulares ou quadrangulares, 
aproximando-se de forma progressiva da 
não figuração. Do geometrismo ao não 
figurativismo, do gestualismo ao neofigurativo, 
a sua arte desenvolve-se numa encruzilhada 
de pesquisas, cuja dominante será sempre 
expressionista e lírica. Pintor de transição entre 
o figurativo e o abstracto, Resende distingue-
se também como professor, trazendo à escola 
do Porto um novo espírito aos alunos que a 
frequentaram na década de 1960. 

JÚLIO RESENDE 
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SEM TÍTULO
UNTITLED

Da série “Goa L’Odeur Coleur”
From the series “Goa L’Odeur Coleur”

Conjunto de cinco litografia sobre papel
Set of  5 lithographs on paper

Assinadas e marcadas E.A.
Signed and marked E.A.

18x25 cm (x5)

500 – 800 €
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Alexandre Farto was born in Lisbon in 1987. 
He finished his studies in 2008 at the University 
of  the Arts in London. He began painting in 
1998 at the age of  eleven. He painted street 
walls streets and trains on the south bank of  
the river Tagus. He is an urban artist, and his 
works are the fruit of  his ideas and the world 
that surrounds him. From his graffiti / street 
art roots he has been exploring new paths 
in illustration, animation and graphic design. 
In 2011, he developed a technique using 
explosives, graphite, remnants of  posters and 
even portraits made of  rusty metal to create 
portraits and phrases. Several of  his works 
are spread round the world and in Portugal, 
including the Portuguese cities of  Lisbon, Porto 
and Aveiro, as well as capitals such as London, 
Moscow, Bogota, and cities such as Medellin, 
New York, LA, Grottaglie (southern Italy).  
In 2012, he recreated a Portuguese guitar.  
On 9 June  2015 he was made a Knight of   
the Military Order of  Sant’Iago da Espada.

Alexandre Farto nasceu em Lisboa em 1987. 
Terminou os seus estudos em 2008 na 
University of  the Arts em Londres. Iniciou-se 
em pintura em 1998 com apenas onze anos. 
Pintava muros de ruas e comboios da margem 
sul do rio Tejo. É um  artista urbano, sendo as 
suas obras, o fruto do seu ideário e o mundo 
que o envolve. A partir das suas raízes do 
graffiti/street art tem vindo a explorar novos 
caminhos dentro da ilustração, animação e 
design gráfico. Em 2011, desenvolveu uma 
técnica usando explosivos, grafite, restos 
de cartazes e até retratos feitos com metal 
enferrujado para criar retratos e frases. Existem 
trabalhos seus espalhados por vários locais do 
mundo como as cidades portuguesas de Lisboa, 
Porto e Aveiro, além de capitais como Londres, 
Moscovo, Bogotá, e cidades como Medellín, 
Nova Iorque, LA,  Grottaglie  (sul da Itália).  
Em 2012, recriou uma guitarra portuguesa.  
A 9 de Junho de 2015, foi feito Cavaleiro  
da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

VIHLS
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48
BABEL SERIES #11

Cartazes publicitários recolhidos  
na rua e esculpidos 
Hand-carved advertising posters  
collected from the street 

Assinado em etiqueta no verso
Signed on label on the reverse

2017

120x70 cm

13.000  – 18.000 €
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COMO LICITAR

Para cada leilão é publicado um catálogo, que pode ser consultado 
online ou na leiloeira, com informações detalhadas sobre cada lote.

Nos dois dias que antecedem o leilão, todos os lotes em venda 
estarão expostos, para que possam ser analisados por potenciais 
compradores.

Cada lote é acompanhado de uma estimativa ou preço base de ven-
da, que serve de valor de referência. Esta estimativa reflecte o valor 
que os especialistas da VERITAS, com base no seu conhecimento de 
mercado, esperam do resultado da venda.

Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é neces-
sário o registo antes do início do leilão. Para proceder ao registo, o 
potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigato-
riamente os dados requeridos referentes à sua identificação civil e 
fiscal, bem como morada e telefone.

1. ORDEM DE COMPRA
Licitação por escrito que concede à leiloeira poderes para licitar em 
nome e por conta de potenciais compradores que expressamente 
o solicitem através de impresso próprio (disponível na leiloeira e 
no seu website).

2. LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer 
por escrito, indicando previamente quais os lotes que pretende lici-
tar telefonicamente, bem como o(s) número(s) de telefone para os 
quais pretende ser contactado.

3. PRESENCIAL
A inscrição para licitação é realizada, no local, antes do início da 
sessão do leilão. O cliente recebe uma raquete numerada, que de-
verá usar durante a licitação dos lotes que pretende adquirir.

HOW TO BID

For each auction, a catalogue is published with detailed information 
on each lot. It may be consulted online or at the auction house.

In the week that precedes the auction all the lots for sale will be 
displayed so that they may be viewed and pondered by potential 
buyers.

Each lot is accompanied by an estimate or a base sales price that is 
used as a reference. This estimate reflects the value that Veritas ex-
perts, based on their knowledge of  the market, predict for the sale.

To be considered as a buyer or a potential buyer it is necessary to 
register before the beginning of  the auction.

To register, the potential buyer must not be underage and must 
supply the necessary information regarding personal, civil and fiscal 
identification as well as address and phone number.

1. BUYING ORDER
Can be issued online at the auctioneer website. Written bidding gives 
the auctioneer the power to represent someone in bidding.

2. PHONE BIDDING
May be requested by the potential buyer in written form. Request 
should include the identification of  the lots that will be bid by phone, 
as well as the phone numbers that will be used.

3. IN PERSON
The registration process for bidding is conducted at the auction 
house before the beginning of  the auction. The potential buyer will 
receive a numbered racquet that should be used during the bidding 
of  the lots intended for purchase.
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CONDIÇÕES PARTICULARES DE COMPRA

As condições particulares que constam deste documento não dis-

pensam a consulta das Condições Negociais Gerais.

I. INTRODUÇÃO

O Leilão de Arte Contemporânea Portuguesa visa a angariação de 

fundos para apoio às actividades desenvolvidas pela  Associação 

Plataforma Global para Estudantes Sírios (APGES). Tais actividades 

visam essencialmente a atribuição de bolsas de estudo para es-

tudantes em situação de emergência humanitária ou oriundos de 

sociedades afectadas por conflitos. Os fundos resultantes da venda 

destes lotes revertem inteiramente a favor da APGES.

II. LICITAÇÃO

a. O leilão realiza-se a 30 de Maio de 2019, no Centro de Exposi-

ções da Fundação Champalimaud. 

b. Para sessão de leilão, estará disponível a Licitação Telefónica e 

por Ordem de Compra.

III. COMPRA

Nos lotes adquiridos neste leilão aplica-se uma comissão de 0% 

sobre o montante de arrematação.

IV. LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

A partir de 31 de Maio na Veritas Art Auctioners, Av. Elias Garcia, 

157 A/B – 1050-099 Lisboa 

SPECIAL PURCHASE CONDITIONS

These purchase special conditions do not replace the acknowl-

edgement of  the General Terms and Conditions.

I. INTRODUCTION

This Portuguese Contemporary Art charity auction aims to raise 

funds to support the activities undertaken by the  Global Platform 

for Syrian Students (GP4SYS) These activities are mainly aimed at 

awarding scholarships to students facing humanitarian emergen-

cies or from conflict-affected societies. The funds resulting from 

this sale will be entirely offered to GP4SYS.

II. BIDDING

a. The auction takes place on 30 May 2019 at Exhibition Hall of  

the Champalimaud Foundation.

b. Telephone and Absentee Bidding will be available in the sale-

room auction.

III. PURCHASE

Buyer’s premium for this auction will be 0%.

IV. PURCHASED LOTS COLLECTION

From May 31 at Veritas Art Auctioners, Av. Elias Garcia, 157 A/B – 

1050-099 Lisbon
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CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA

INTRODUÇÃO
A sociedade comercial por quotas Perihasta, Lda., adiante designada 
por “VERITAS” ou “leiloeira”, sujeita a sua actividade às condições ne-
gociais 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 pre-
ços ou publicação da VERITAS. Peça(s), Bens ou Lote(s) – Re-
ferem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
-TAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.  
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 
2, do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer 
obra de arte gráfica ou plástica, tal como quadros, colagens, pintu-
ras, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, escultu-
ras, 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 ad-
judicado 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. 
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a de-
duzir do preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pela 
entidade à taxa aplicável. 
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda 
e à comissão de compra praticadas e devidamente publicitadas ou es-
pecificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO 
Artigo 1º – Registo
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é neces-
sário 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 reque-

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 

INTRODUCTION
Perihasta, Lda, a company limited by shares, hereinafter called 
“VERITAS” or “the auctioneer”, conditions its activity to the terms 
and conditions described on the articles below, and to any other 
specific conditions, adequately expressed or made public. The 
presented conditions to buy or sell at an auction must be under-
stood as a business system as a whole.

GLOSSARY AND FREQUENTLY USED CONCEPTS
For these terms and conditions, as well as for all VERITAS’ com-
munications:
Portfolio – Any and every publicity, brochure, pricelist, or publi-
cation by VERITAS.
Piece(s), Goods, or Lot(s) – Any articles or objects marketed by 
VERITAS, which can be original works of  ar t, or not.
Original Work of  Ar t – Defined according to the article 54, No. 2, 
on the Code of  Copyright and Related Rights, as any graphic or 
plastic work, such as a painting, collage, painting, drawing, silk-
screen, engraving, print, lithography, sculpture, tapestry, ceramic, 
glass, and photography, executed by the author or copies that 
are considered original works of  ar t, in which case they must be 
numbered, signed or in any other way authorized by the author.
Bid – Offer a certain price for a specific lot at an auction.
Hammer Price – The price at which the merchandise is knocked 
down to the final bidder.
Prospective Buyer – Any person of legal majority registered at the 
auction who can him/herself  or via a representative, according to 
these terms and conditions, bid for the lots show-cased at the auction.
Buyer – Any person of  legal majority and registered at the auction 
that places or has a representative place the highest bid, and to 
whom the auctioneer grants the Hammer Price.
Purchase Commission – Commission regarding the piece(s) or 
lot(s) purchase, applied to the hammer price, including VAT at the 
applicable rate in force, and paid by the buyer at the applicable rate.
Entity – Person or entity who celebrates a consignment agree-
ment to sell and/or place good at an auction.
Sales commission – Commission regarding the sales, to be de-
ducted from the hammer price, including VAT at the applicable 
rate in force, and supported by the entity at the applicable rate.
Applicable Rate – Corresponds to the rates that are applicable to 
the sales commission and to the purchase commission, and that 
are adequately publicized or specified by VER-ITAS.

PURCHASE CONDITIONS AT AN AUCTION
Article 1 – Registration
a. In order to be considered a buyer or a potential buyer, the 
registration is necessary before the auction star ts and the bid-
ding number is assigned. In order to register, the potential buyer 
must be of  legal majority and supply the information regarding 



109

ridos 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 platafor-
ma online. No caso de não ser possível a comparência física do poten-
cial 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, devida-
mente preenchido nos termos das condições nele constantes, desde 
que o mesmo seja recebido, com pelo menos 3 (três) horas de antece-
dência ao início 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 telefoni-
camente, bem como indicar o(s) número(s) de telefone para os quais pre-
tende 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 título 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 repre-
sentantes, funcionários ou colaboradores, não podem ser responsabi-
lizados 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 compra-
dora de bens em leilão.

his/her civil and tax identification, as well as his/her address and 
phone number, and stating upon registration that he/she knows 
and accepts the present terms and conditions.
b. VERITAS may require the presentation of  a valid and original 
document for identification.
c. VERITAS considers that the potential buyer acts on his/her own 
behalf, except when as a representative of  a third party, in which 
case a valid power of  attorney must be provided.
Article 2 – Right of  Admission
a. VERITAS reserves the right of  admission, presence, or registra-
tion at their auctions, as well as the right to ignore any bid that has 
not adequately complied to these terms and conditions, namely in 
regards to payment obligations and picking up the goods bought 
at previous auctions.
b. PA guarantee for the amount and method of  payment can be 
requested at any time to any potential buyer.
Article 3 – Bidding and buying
a. VERITAS considers that the best way to participate in an auction 
is for the potential buyer to be physically present, except when the 
auction is held exclusively online. If  this is not possible, there are 
two alternatives available to participate in the auction:
i. Written bidding, without adversely affecting what is anticipated 
on the previous articles, the auctioneer can bid on behalf  and at 
the expense of  the potential buyers who explicitly request it on an 
adequate form that should be filled in according to the instruc-
tions there listed, as long as this form is received at least 3(three) 
hours before the auction star ts;
ii. Bidding by phone, which can be requested by the buyer, by 
previously indicating which lots he/she wants to bid on the 
phone, as well as indicating the telephone number(s) through 
which he/she can be contacted with a minimum of  a 3(three) 
hour notice before the auction star ts. A phone bid implies that 
the buyer is committed to at least cover the minimum estimate 
on the por tfolio. If  it is not possible, for any reason, to call the 
potential buyer on the phone, VERITAS reserves the right to bid 
on his/her behalf  for the minimum value on the por tfolio for that 
(those) specific lot(s).
b. The services mentioned on this ar ticle, specifically the written 
and phone bidding ser-vice, are provided as a courtesy to po-
tential buyers who cannot attend the auction, and are as such 
classified and free of  charge.
c. Despite what is mentioned above, VERITAS, as well as its em-
ployees, representatives, or co-operators, must not be held ac-
countable for any mistake, error, or failure that may occur, even 
if  it is their fault.
d. VERITAS cannot act on its own behalf  as a buyer at an auction.
e. VERITAS considers a buyer to be the person who has regis-
tered or is adequately represented by a third par ty, bids and 
buys for the highest bid, in which case the auctioneer must 
decide with an utter discretionary power upon any doubt that 
arises during the auction, and he/she can withdraw or put back 
in auction any lot.
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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 discri-
cionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar 
ou voltar a pôr em praça qualquer lote.
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%.
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 catá-
logo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.
Artigo 6º – Pagamento e levantamento dos lotes adquiridos
a. 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.
b. 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.
c. 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 nu-
merário, cheque visado ou transferência bancária. No caso de o paga-
mento 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 titu-
laridade acima referidas, o bem permanece propriedade da entidade. 
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 responsabi-
lidade. Pelo exposto, considera-se que qualquer apoio prestado ou 
mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou colabora-
dores, 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 com-
prador 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 den-
tro 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 

Article 4 – Rising Bids
a. With an utter and complete discretionary power, it is up to VERI-
TAS to decide the amount added between bids for each lot, though 
it must never exceed the previous bid by more than 10%, nor can 
he/she accept a bid below €10.
b. The auctioneer has the right to refuse any bid that does not 
exceed the previous bid in at least 5%.
Article 5 – Condition and description of  the lots
The lots taken to auction will be bought where and in the condi-
tion they are in, and it is the potential buyer’s responsibility to 
analyze their condition during their public exhibition on the days 
before the auction, as well as how accurate the description on 
the por tfolio, references to possible restorations, flaws, faults, 
and imperfections.
Article 6 – Payment and picking up the acquired lots
a. The buyer is committed to pay as per the previous con-
dition, and also to pick up the goods up to 5(five) business 
days after the purchase takes place; a deposit of  30% may 
be required upon purchase, if  there is not a guarantee to 
cover it already.
b. Once these 5(five) business days are through, the auctioneer 
reserves the right to charge interest at the legal rate for commer-
cial transactions.
c. The lots purchased by the buyer can only be picked up once the 
total amount is paid to the auctioneer.
Article 7 – Ownership of  the purchased goods or lots
a. The ownership of  the purchased good or lot is only transferred 
to the buyer once the auctioneer is paid the total amount in cash, 
certified check, or bank transfer. In case the payment is made with 
a non-certified check, the total amount is only considered paid for 
once the check is credited, no matter if  the good or lot is already 
with the buyer, or not.
b. While the ownership transfer conditions mentioned above are 
not verified, the lot re-mains property of  the seller.
Article 8 – Pick-up and transportation of  the purchased 
goods or lots
a. Handling, packaging, picking up, and transportation of  the 
purchased lot(s) are the buyer’s sole responsibility. As such, any 
support provided or mediated by VERITAS, their employees, rep-
resentatives, or cooperators, is a courtesy, with the permission 
of  the buyer, and under his utter and complete responsibility, and 
VERITAS must not be held accountable for any sort of  damage, 
even if  it is the consequence of  neglect.
b. 5(five) business days after the purchase, if  the goods have 
not been picked up by the buyer, he/she will be accountable 
for any loss or damage that may occur to it. The buyer is also 
accountable for all the expenses of  applicable removal, storage, 
and/or insurance.
c. In case the good is partially or completely paid for, but has 
not been picked up within 5(five) business days as mentioned 
above, and a loss or damage of  the good occurs, including theft 
or robbery, the buyer is only entitled to receiving the amount paid 
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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 da entidade, 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 (vigésimo segundo) dia até à data da liquidação 
total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em fal-
ta, 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 com-
prador 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 pre-
juízo 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) adquiri-
do(s), ainda que os tenha pago, será o único responsável por todos os 
custos a que haja lugar com o manuseamento, embalamento, remoção, 
transporte, armazenamento e seguro do mesmo, ficando ao critério 
da VERITAS decidir se o armazenamento será efectuado em armazéns 
próprios ou noutros.
Artigo 10º – Direitos sobre fotografias e publicações após a venda. 
O comprador autoriza expressamente a VERITAS a fotografar, publicar, 
publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o tempo, para fins 
comerciais, culturais, académicos ou outros, relacionados ou não com 
a realização do leilão, a imagem e a descrição de todos os bens que 
através dela tenham sido adquiridos.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO CONDIÇÕES NEGOCIAIS
Artigo 11º – Contrato de Consignação
Entre a APGES (designada à frente como “entidade”) 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 
“contracto” do qual constam:
a. A identificação fiscal e civil da entidade;
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 

to date for the good, and there is no place for a compensation 
or interest.
Article 9º – Lack of  payment or missed pick-up for acquired 
goods or lots
a. If  the buyer does not pay the total amount to the auctioneer 
within 21(twenty-one) days after the purchasing takes place at 
the auction, VERITAS can, at any time, demand a compensation 
for that, on its behalf  or on the entity’s behalf:
i. Attempt legal action for the total amount due;
ii. Notify the buyer of  the purchase cancellation, without the loss 
of  the commission due by the entity to VERITAS, as well as the 
consequent possibility of  a legal action to charge it.
iii. Charge interest at the legal rate over the amount due, after the 
22nd (twenty-second) day after the total amount is due;
iv. Retain any other goods sold to the buyer at this or any other 
auction, making those available only after the total amount due 
is paid for;
v. Take any measures that seem adequate to obtain the total or 
partial payment due by the buyer, including retaining a good, 
whatever it is, that is in VERITAS’s possession;
vi. The situations mentioned above must be understood with-
out harm of  any other rights that VERITAS may have, such as 
the right to demand payment of  interest, handling, packaging, 
transpor tation, storage, and insurance expenses that may have 
taken place.
b. The buyer who has not picked up the acquired lot(s), in spite 
having paid for it/them, will be the only one accountable for all 
the costs regarding handling, packaging, transpor tation, stor-
age, and insurance expenses, and it is up to VERITAS to decide 
if  the storage is made at their own warehouse or at a third- 
third-par ty.
Article 10 – Photography and publication copyrights after 
purchase
The buyer hereby authorizes VERITAS to photograph, publish, 
publicize, and use on any form and at any time, for commercial, 
cultural, academic, or other purposes, which may or may not be 
related to the auction, the image and description of  all the goods 
that were acquired through VERITAS.

SALES TERMS AND CONDITIONS AT AN AUCTION
Article 11 – Consignment agreement
The entity and the auctioneer enter into a consignment contract 
to sell and/or to place goods at an auction, which is signed by 
both par ties and is hereinafter called “contract” which includes:
a. Fiscal and civil identification of  the entity;
b. Summarized description and identification of  the piece(s) to 
consign;
c. Commission due to the auctioneer;
d. The minimum value to be paid for the piece(s);
e. Rates regarding insurance, inventory and portfolio, and any 
other costs specifically agreed upon by both parties regarding 
transportation, photographs, etc.
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outros custos especificamente acordados pelas partes relativamente a 
transporte, fotografias, etc
Artigo 12º – Garantias da entidade
a. A entidade garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprie-
tário ou legitimo representante dos bens que consigna.
b. A entidade assegura que não existem reclamações de terceiros sobre 
os direitos de propriedade dos bens consignados.
c. A entidade confirma que foram prestadas à leiloeira informações cor-
rectas relativamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas 
quaisquer informações relevantes relativamente à titularidade, autenti-
cidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais importações ou 
exportações.
d. A entidade garante que não existem quaisquer pagamentos penden-
tes 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 a entidade confirma que não 
existem restrições à exibição, divulgação ou reprodução de imagens 
dos bens consignados.
f. A entidade 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. A entidade 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 ilustra-
ção de cada uma das peças para a sua inclusão em catálogo, e reser-
va-se igualmente o direito de promover e divulgar a venda das mesmas 
nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. A entidade 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 consi-
derando o estado actual da peça e a sua contextualização no mercado à 
data, estando sujeita a actualização com devida comunicação aa entidade;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e a entidade só pode ser alte-
rado 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 rescisão de contrato por iniciativa da entidade, este 
compromete-se a indemnizar a leiloeira, por custos de manutenção, 
avaliação, catalogação, e seguro, no valor de 17 % sobre o valor da 
estimativa mínima 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 ven-
da, são da inteira responsabilidade da entidade, salvo em situações 
expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, considera-se 
que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus represen-
tantes, funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com 
permissão e à responsabilidade exclusiva da entidade.

Article 12 – Entity’s guarantees
a. The entity guarantees the auctioneer and the buyer to be the 
legal owner or representative of  the goods consigned for.
b. The entity guarantees that there are no third party claims re-
garding the ownership rights of  the consigned goods.
c. The entity confirms that all the information provided to the auc-
tioneer is correct regarding the origin of  the goods, and that no 
information was held regarding ownership, authenticity, condition, 
attributes, or history of  possible import or export.
d. The entity guarantees that the good(s) is(are) fully paid for 
and that there are no outstand-ing payments due, and is hereby 
committed to paying any rates to which he/she is legally as a 
consequence of  this transaction.
e. The entity confirms that there are no restrictions regarding the 
exhibition, showcasing, or reproduction of  imagery for the con-
signed goods, except for specific exceptions.
f. The entity is committed to compensate the auctioneer and the 
buyer, in case the above mentioned guarantees are not observed, 
and the auctioneer reserves the right to immediately terminate 
the consignment contract.
g. The entity is hereby committed to deliver or make the consigned 
good(s) available for VERITAS and the buyer as soon as and every 
time this is requested.
Article 13 – Preparing the sale
a. The auctioneer reserves the right to decide on the description 
and depiction of  each piece to include it on the portfolio, and also 
reserves the right to promote and publicize the sale on all the 
communication channels deemed to be adequate.
b. The entity allows the auctioneer to use experts or external con-
sultants to evaluate the consigned piece(s).
c. The estimate presented by the auctioneer results from its eval-
uation considering the current condition of  the piece and of  its 
context in the market to date, and it is subject to an update of  
which the entity should be informed of.
d. The contract concluded between VERITAS and the entity can be 
altered or cancelled by mutual agreement, however, VERITAS re-
serves the right to alter the description and increase the minimum 
price to sell the goods in the contract, as well as to establish the 
number of  pieces per lot.
e. In case the contract is cancelled by the entity, he/she must 
compensate the auctioneer, for maintenance, evaluation, portfo-
lio, and insurance costs, calculated as 17% of  the mini-mum price 
estimated for the consigned piece(s).
Article 14 – Transportation and deposit of  pieces
The transportation and deposit of  goods at the auctioneer’s 
premises, as well as the pick-up and transportation in case they 
are not sold, are entirely the responsibility of  the entity, except 
in situations that are agreed upon by both parties. As such, it is 
considered that any support provided or mediated by VERITAS, 
its representatives, employees, or cooperators, is carried out as 
a courtesy, with the exclusive permission and accountability of  
the entity.



113

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 da entidade, antes 
ou após a celebração do contrato, são da sua inteira e exclusiva res-
ponsabilidade, recaindo sobre a entidade as resultantes consequências 
do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente 
documento, nomeadamente nos casos em que estejam previstas inde-
minizações à leiloeira e/ou ao comprador.
Artigo 16º – Pagamento da entidade à leiloeira
A entidade autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é de-
vida 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 cus-
tos 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 condi-
ções negociais expostas no presente documento.
Artigo 17º – Pagamento da leiloeira à entidade
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do com-
prador pela quantia total da venda, a leiloeira compromete-se a entre-
gar à entidade a quantia da venda, deduzidas as comissões, taxas, cus-
tos e impostos devidos segundo as condições contratadas, no prazo de 
30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. Nos casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira 
não tenha recebido do comprador o valor total da venda, deverá in-
formar a entidade da situação, podendo as partes decidir de mútuo 
acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores de-
vidos pelo comprador.
Artigo 18º – Outros pagamentos
1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de 
Arte Original, que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo 
os termos do artigo 54º do Código do Direito de Autor e dos Direitos 
Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), o 
autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de 
impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo 
o pagamento da participação é da inteira responsabilidade da entidade, 
comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus herdeiros 
a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes con-
tactarem a VERITAS com vista ao pagamento da participação acima 
referida, a VERITAS informará da identificação e dados de contacto da 
entidade e dos termos em que se processou a venda, para que o autor 
possa exercer o seu direito legal junto da entidade.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes so-
licitarem tal pagamento à VERITAS antes de esta ter efectuado o pa-
gamento à entidade, a entidade autoriza expressamente a VERITAS a 
deduzir do montante líquido 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 €12.500, sendo calculada da seguinte forma:

Article 15 – Accountability for loss or damage
Any loss or damage, including theft or robbery, which happen to 
any of  the consigned goods while in possession of  the entity, be-
fore or after the contract is entered into, are of  the entity’s entire 
and sole responsibility, and the consequences are to be dealt with 
by the entity in case the terms and conditions on this document 
are not complied to, namely in case there is a compensation for 
the auctioneer and/or buyer.
Article 16 – Payment by the entity to the auctioneer
The entity hereby authorizes VERITAS to:
a. Deduct the sales commission from the purchase amount ac-
cording to what was previously agreed upon on the contract be-
tween both parties, including the values correspondent to VAT at 
the legal rate.
b. Deduct from the purchase amount any other rates and costs 
due by the buyer to the auction-eer, including the values regard-
ing VAT at the legal rate.
c. Receive commission due by the buyer according to the terms 
and conditions hereby exposed.
Article 17 – Payment by the auctioneer to the entity
a. Once the consigned goods are sold and payment is successful, 
the auctioneer is committed to delivering the entity the transac-
tion amount, after deducting commissions, rates, costs, and taxes 
owed according to the conditions stated on the agreement, up to 
30(thir ty) days after the auction is closed.
b. If  the auctioneer has not received the total purchase amount 
from the buyer, the auctioneer must inform the entity if  this situa-
tion and both parties can agree upon: cancelling the purchase or 
wait until the outstanding values are paid for by the buyer.
Article 18 – Other payments
1. Original Works of  Ar t
a. When a piece sold by VERITAS is an Original Work of  Ar t, that 
is not architectural or a work of  applied art, according to ar ti-
cle 54 of  the Copyright and Associated Rights Code (as per Law 
No.24/2006, June 30), the author or his/her heirs have the right 
to a tax-free participation over the transaction value. According 
to this ar ticle, the payment for this participation is of  the entire 
responsibility of  the entity, and he/she is committed to deliver that 
amount to the author or to his/her heirs.
b. In case the author, his/her heirs, or their valid representatives 
contact VERITAS regarding the participation mentioned above, 
VERITAS will inform them of  the identification and con-tact infor-
mation and terms under which the transaction was processed, so 
that the author can exercise his/her legal rights with the entity.
c. In case the author, his/her heirs, or valid representatives de-
mand such payment from VERI-TAS, before VERITAS has paid the 
entity, the entity hereby authorizes VERITAS to deduct the liquid 
amount owed from the amount regarding compliance of  such ar-
ticle.
d. The participation mentioned on the same article determines 
that this must never exceed €12.500, and it is calculated as fol-
lows:
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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 en-
tre €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.
Artigo 19º – Não venda de bens colocados em leilão
a. Salvo expressa indicação contrária da entidade, sobre quaisquer pe-
ças 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 a entidade, 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 à entidade, para que:
i. A entidade proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) 
nos 5(cinco) dias úteis após a data da comunicação. Decorrido este 
prazo sem que a entidade 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 responsa-
bilidade da entidade.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda re-
ferida nos pontos anteriores, a VERITAS poderá vender o bem sem su-
jeição 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 pela entidade 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, ge-
nuinidade, 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 pela entidade.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabe-
lecer 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 consi-
derar-se o disposto no artigo 5º das presentes condições negociais. 

i. 4% of  the purchase value, if  this is between €3.000 and 
€50.000;
ii. 3% of  the purchase value, if  this is between €50.000,01 and 
€200.000;
iii. 1% of  the purchase value, if  this is between €200.000,01 
and €350.000;
iv. 0,5% of  the purchase value, if  this is between €350.000,01 
and €500.000;
v. 0,25% of  the purchase value, if  this is above €500.000,01.
Article 19 – Goods not sold at the auction
a. Save where otherwise expressly provided for by the entity, the 
auctioneer reserves the right to sell the goods for the minimum 
purchase value agreed with the entity, plus the auc-tioneer’s com-
mission and due taxes, within the 20(twenty) business days after 
the auction is closed.
b. In the cases where, after the deadline stipulated above or 
another deadline agreed upon by both parties, the sale of  the 
piece(s) took place, the auctioneer must inform the entity of  this 
situation in order to:
i. The entity to pick up the piece(s) consigned within 5(five) busi-
ness days after the informa-tion is disclosed to the entity. The 
entity is accountable for any damage, including theft or robbery, 
and must not hold VERITAS accountable once this deadline is 
complete. After the deadline hereby set, all expenses (insurance, 
storage, handling, etc.) are of  the entity’s sole responsibility.
c. 90 (ninety) days after the entity is informed that the goods 
have not been sold at the auction, VERITAS can sell the goods 
without contemplating the minimum sale value agreed upon by 
both par ties, thus receiving the commissions, rates or costs 
stipulated on the contract entered into by both par ties, and is 
also allowed to deduct any other amounts owed by the entity to 
the auctioneer.

GENERAL AND FINAL PROVISIONS
Article 20 – Imagery depicted on the portfolio
All imagery available in the catalogue should not replace the phys-
ical inspection and observation of  objects. VERITAS recommends 
the prospective buyer to check the conformity of  the piece in its 
original form and its particularities.
Article 21 – Lots Description
a. Any depiction or description presented by VERITAS, on any 
portfolio, regarding its author-ship, attribute, authenticity, origin, 
date, age, place of  provenance, condition, or estimate for sale 
price, must be understood as a mere opinion based on VERITAS’s 
current knowledge of  the pieces as well as the guarantees pro-
vided by the entity.
b. All buyers or potential buyers must make their own value judg-
ment, considering the description, the condition(s) of  the lots or 
pieces they are interested in.
c. Regarding the condition and description of  the lots, the condi-
tions listed on Article 5 of  these terms and conditions must also 
be considered.
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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 a entidade esclarecida e expressamente au-
torizam o processamento dos seus dados pessoais recolhidos na 
ficha de registo no leilão, no contrato celebrado entre as partes, 
facturas ou outros documentos, nos termos da Lei 67/98 de 26 de 
Outubro, processamento este que se insere no âmbito da autoriza-
ção de isenção nº1/99
 b. Os dados pessoais recolhidos aos compradores e pela entidade 
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 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 com-
petente o foro da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a 
qualquer outro.

Article 22 – Communication
The communication from VERITAS to entities, potential buyers, 
or owners must be made via fax, email, telephone, or registered 
mail, and are considered as received until 48 hours after they 
were sent.
Article 23 – Personal Data and Information
a. Buyers and entities hereby acknowledge and authorize VERITAS 
to process their personal data and information gathered on the 
registration form for the auction, on the contract entered into by 
both parties, invoices, or other documents, as per the Law 67/98 of  
October 26, and this processing is made according to the authori-
zation exemption No. 1/99;
b. Personal data and information collected from the buyers and en-
tities are used to comply with the terms, conditions, and contractual 
obligations, including providing information to the competent Au-
thorities, as well as to send promotional information;
c. Buyers and entities can, at any given time, alter or edit their 
personal data and information provided to VERITAS via the following 
email address: info@veritas.com.
Article 24 – Jurisdiction
The Court of  Lisbon shall have exclusive jurisdiction over any dis-
putes relating to the terms and conditions mentioned above, and 
any other Court is hereby renounced to.



NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #   NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code  LOCALIDADE City   PAÍS Country      

EMAIL 

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1 TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account # 

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE 
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUINDO COMISSÃO E IVA
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).

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Sale                           DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA HORA

PRESENCIAL

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

PERIHASTA  AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL  
 E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009

BALCÃO Branch

87 - APGES






	Blank Page
	Blank Page



