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98
contemporary art benefit auction

9 july, thursday, 9pm

bidding available at veritas.art
live-bidding available on invaluable.com + the-saleroom.com + lot-tissimo.com

viewing
artworks available at galeria filomena soares (rua da manutenção 80 lisboa)

98
leilão solidário de arte contemporânea

9 julho, 5.feira, 21h00

licitação disponível em veritas.art
live-bidding em invaluable.com + the-saleroom.com + lot-tissimo.com

exposição
obras disponíveis na galeria filomena soares (rua da manutenção 80 lisboa)



500
Ângela Ferreira
S/ título | Untitled, 1992
Pastel de óleo sobre papel | Oil pastel on paper
80 x 110,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 400,00 EUR

501
Ângela Ferreira
S/ título | Untitled, 1992
Pastel de óleo sobre papel | Oil pastel on paper
80 x 110,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 400,00 EUR
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502
Inês Botelho
S/ título | Untitled, 2004
Tinta da China sobre papel | Indian ink on paper
70 x 100 cm

Base licitação: 300,00 EUR

503
Inês Botelho
S/ título | Untitled, 2003
Tinta da China sobre papel | Indian ink on paper
100 x 70 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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504
Rita GT
Rio de Fevereiro 4, 2009
Colagem, acrílico e pastel sobre papel | 
Collage, acrylic and pastel on paper
74 x 60 cm

Base licitação: 100,00 EUR

505
Rita GT
Rio de Fevereiro 5, 2009
Colagem, acrílico e pastel sobre papel | 
Collage, acrylic and pastel on paper
74 x 60 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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507
Helena Almeida
Pintura habitada | Inhabited painting, 1976/2015
Serigrafia sobre papel | Silk-screen on paper
50 x 70 cm
Ed.4/50 + 5PA/AP

Base licitação: 500,00 EUR

506
Rita GT
Evento de uma noite, 2009
Impressão digital sobre papel | Digital print on paper
74 x 98 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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508
Luís Palma
No Man’s Land, 2001
Fotografia a cores | Colour photograph
45 x 60 cm
Ed.1/2

Base licitação: 400,00 EUR

509
Luís Palma
No Man’s Land, 2002
Fotografia a cores | Colour photograph
45 x 60 cm
Ed.1/2

Base licitação: 400,00 EUR
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510
Luís Palma
No Man’s land, 
Fotografia com impressão RA4 sobre papel mate
edição 1/2

Base licitação: 400,00 EUR

511
Paulo Mendes
série “Do it yourself x3 - módulo 2”, 1996
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
80 x 60 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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512
Manuel Botelho
Computerized walk, 1984/91/92
Técnica mista sobre papel | Mixed media on 
paper
76 x 56 cm

Base licitação: 500,00 EUR

513 
Manuel Botelho
Dog, 1985/89
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
76 x 56 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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514 
Manuel João Vieira
S/ título | Untitled, 1999
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
70 x 150 cm

Base licitação: 400,00 EUR

515 
Manuel João Vieira
S/ título | Untitled, 1999
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
62 x 98 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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516 
Manuel João Vieira
S/ título | Untitled, 
Óleo sobre tela | Oil on canvas
88 x 116 cm

Base licitação: 400,00 EUR

517
Rico Sequeira
S/ título, 1998
mista sobre tela
33x80cm

Base licitação: 200,00 EUR
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518
Pedro Tudela
S/ título | Untitled, 1988
Óleo sobre tela | Oil on canvas
35 x 25 cm

Base licitação: 100,00 EUR

519
Pedro Tudela
S/ título | Untitled, 1989
Óleo sobre tela | Oil on canvas
27,5 x 35 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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520
Pedro Tudela
S/ título | Untitled, s.d. | Unknow
Técnica mista | Mixed media
70 x 50 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 150,00 EUR

521
Pedro Tudela
S/ Título | Untitled, 1994
Óleo sobre tela
150 x 120 cm

Base licitação: 200,00 EUR
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522
Vasco Araújo
Hipólito, 2003
C-print
54 x 78 cm
Edição única | Unique piece

Base licitação: 500,00 EUR

523
Vasco Araújo
Hipólito, 2003
C-print
54 x 78 cm
Edição única | Unique piece

Base licitação: 500,00 EUR
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524
Vasco Araújo
Hipólito, 2003
C-print
54 x 78 cm
Edição única | Unique piece

Base licitação: 500,00 EUR

525
Ricardo Valentim
S/ título, 2003
Acrilico sobre papel
diam. aprox.: 80 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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526
Ricardo Valentim
S/ título | Untitled, 2001
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
100 x 70 cm

Base licitação: 600,00 EUR

527
Ricardo Valentim
S/ título | Untitled, 2001
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
65 x 50 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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528
Ricardo Valentim
S/ título | Untitled, 2002
Acrílico sobre MDF | Acrylic on MDF
30 x 40 cm

Base licitação: 400,00 EUR

529
Ricardo Valentim
S/ título | Untitled, 2002
Acrílico sobre MDF | Acrylic on MDF
30 x 40 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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530
Vitor Fortes
S/ título | Untitled, 
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
73 x 60,5 cm

Base licitação: 300,00 EUR

531
Ana Luísa Ribeiro
S/ título | Untitled, 2001/04
Óleo sobre tela | Oil on canvas
40 x 60 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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532
Ana Luísa Ribeiro
S/ título 
Óleo sobre tela 
190 x 150 cm
Untitled, 2005
Oil on canvas

Base licitação: 2.000,00 EUR

533
Ana Luísa Ribeiro
S/ título | Untitled, 2005
Óleo sobre tela | Oil on canvas
60 x 40 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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534
André Almeida e Sousa
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre MDF | Oil on MDF
32 x 26 cm

Base licitação: 100,00 EUR

535
André Almeida e Sousa
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre MDF | Oil on MDF
60 x 60 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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536
André Almeida e Sousa
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre MDF | Oil on MDF
32 x 26 cm

Base licitação: 100,00 EUR

537
André Almeida e Sousa
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre MDF | Oil on MDF
32 x 26 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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538
Antoni Tàpies
S/ título, 
Litografia a cores | Color lithography
44 x 64 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR

539
Antoni Tàpies
S/ título, 
Litografia a cores | Color lithography
44 x 64 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR
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541
António Mira
S/ título | Untitled, 
Serigrafia e acrílico sobre tela | Silkscreen and acrylic on canvas
65 x 55 cm

Base licitação: 350,00 EUR

540
António Mira
S/ título | Untitled, 
Serigrafia sobre tela | Silkscreen print on canvas
65 x 55 cm

Base licitação: 350,00 EUR
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542
António Mira
Goya I – Goodbook, 1993
Serigrafia e acrílico sobre tela | Silkscreen and acrylic on canvas
40 x 40 cm

Base licitação: 300,00 EUR

543
António Mira
S/ título | Untitled, 
Serigrafia sobre tela | Silkscreen print on canvas
85 x 115 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR
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544
Carmen Calvo
Pero lo han intentado, 1999
Técnica mista, colagem sobre papel em caixa

53,5 x 53,5 x 8 cm

Base licitação: 1500,00 EUR

545
Carmen Calvo
S/Título | Untitled, s.d.
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
70 x 55 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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546
Baltazar Torres
Above our heads, 
Vários materiais | Various materials
Dimensões variáveis | Variable dimensions

Base licitação: 800,00 EUR

547
Baltazar Torres
Paisagem, 2001
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
38 x 60 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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549
Baltazar Torres
Mirror, 2002
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas

60 x 60 cm

Base licitação: 500,00 EUR

548
Baltazar Torres
Desertos, 2001
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
60 x 60 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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550
Cristina Ataíde
Transmutações #5, 2000
Carvão e acrílico sobre papel | Charcoal and acrylic on paper
70 x 100 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR

551
Bruno Pacheco
Two Figures Two Flags (study), 2013
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
75 x 56 cm

Base licitação: 800,00 EUR
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552
Carlos Correia
S/ título (BFB 02) | Untitled (BFB 02), 2007
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
65 x 92 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 1.000,00 EUR

553
Carlos Correia
S/ título | Untitled, 1952
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
39 x 49 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 100,00 EUR
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554
Cristina Mateus
S/ título | Untitled, 1996
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
55 x 60,5 cm

Base licitação: 400,00 EUR

555
Cristina Mateus
S/ título | Untitled, 1996
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
55 x 76 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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556
Cristina Mateus
S/ título | Untitled, 1994
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
41 x 55 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 100,00 EUR

557
Cristina Mateus
S/ título | Untitled, s.d. | Unknow
Acrílico sobre tela e impressão a jacto de tinta | 
Acrylic on canvas and inkjet print
38,5 x 77 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 100,00 EUR
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558
Cecília Costa
S/ título da série ‘Chatelet les Halles’ | Untitled, 
from the series ‘Chatelet les Halles’, 2005
Impressão lamba | Lambda print
50 x 70 cm
Ed.1/3

Base licitação: 800,00 EUR

559
Daniel Blaufuks
Da série, Tasso, 1999
Polaroid Fujicrome | Fujichrome polaroid
100 x 100 cm
Ed.1/3

Base licitação: 1.500,00 EUR
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560
João Pedro Vale
Are you still awake?, 2002
C-print
73,5 x 84,5 cm
Ed.3/3

Base licitação: 500,00 EUR

561
João Pedro Vale
Have you had enough?, 2002
C-print
73 x 83 cm
Ed.2/3

Base licitação: 500,00 EUR
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562
João Pedro Vale
S/ título | Untitled, 2004
Bandeira de algodão | Cotton flag
60 x 80 cm

Base licitação: 200,00 EUR

563
José Baptista Marques
Os Construtores, 2007
Óleo sobre tela
81 x 100 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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564
Fátima Mendonça
S/ título | Untitled, 1993
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
65 x 80 cm

Base licitação: 400,00 EUR

565
Fátima Mendonça
S/ título | Untitled, 1990
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
50 x 90 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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566
Fátima Mendonça
S/ título, 1990
Técnica mista sobre papel.
98 x 65 cm

Base licitação: 400,00 EUR

567
Gaëtan
S/ título | Untitled, 1981
Carvão sobre papel | Charcoal on paper
58 x 42 cm

Base licitação: 600,00 EUR
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568
Joaquim Bravo
S/ título | Untitled, 1981
Grafite sobre papel | Graphite on paper
33 x 45 cm

Base licitação: 400,00 EUR

569
Joaquim Bravo
S/ título | Untitled, 
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
33 x 45 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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570
Graça Pereira Coutinho
Vénus, 1985
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
37 x 27 cm

Base licitação: 500,00 EUR

571
Graça Pereira Coutinho
S/ título | Untitled, 1998
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
39,5 x 29,5 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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572
Joana Rosa
Doodles, 2000
Técnica mista sobre papel vegetal | Mixed 
media on tracing paper
77 x 107 cm

Base licitação: 600,00 EUR

573
Joana Rosa
Doodles Drawings, 2000
Técnica mista sobre papel vegetal | Mixed 
media on tracing paper
66 x 104 cm

Base licitação: 800,00 EUR
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574
Joana Rosa
S/ título | Untitled, 1998
Corrector e tinta sobre papel | Correcting pen and ink on paper
78 x 100 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 400,00 EUR

575
Paula Rego
S/ título | Untitled, s.d.
Azulejo pintado | Painted tile
27,5 x 70,5 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR
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576
João Paulo Feliciano
6am, 1994
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
26 x 20 cm
PVP Galeria: 1.500,00 EUR

Base licitação: 250,00 EUR

577
João Paulo Feliciano
3 Airplanes now, 1995
Tinta sobre papel | Ink on paper
30 x 20,5 cm

Base licitação: 250,00 EUR
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578
João Paulo Feliciano
Cross Over, 1986
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
146 x 114 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 1.000,00 EUR

579
Joan Fontcuberta
SEMIOPOLIS - Libro de Dessassosego, 1999
Fotografia a preto e branco | Black and white photograph
120 x 80 cm
Ed.1/2

Base licitação: 1.000,00 EUR
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580
João Louro
S/ título | Untitled, 
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
29 x 42 cm

Base licitação: 600,00 EUR

581
João Louro
Segredo, 1990
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
75 x 60 cm

Base licitação: 600,00 EUR
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582
Francisco Vidal
S/ título | Untitled, 2005
Técnica mista sobre papel | Mixed media on canvas
85x75cm

Base licitação: 400,00 EUR

583
Francisco Vidal
S/ título | Untitled, 2005
Técnica mista sobre papel | Mixed media on canvas
54x80 cm

Base licitação: 400,00 EUR
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584
Francisco Vidal
Da série “Pigmentação de Portugal” #11, 2011
Pigmento sobre papel | Pigment on paper
100 x 70 cm

Base licitação: 400,00 EUR

585
Luís Brilhante
Game On!, 1999
Técnica mista sobre cartão | Mixed media on cardboard
100 x 70 cm

Base licitação: 400,00 EUR

90 91



586
Luís Brilhante
S/ título | Untitled, 2002
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
65 x 70 cm

Base licitação: 400,00 EUR

587
Luís Brilhante
Star 4, 2002
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
140 x 140 cm

Base licitação: 800,00 EUR
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588 
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2001
Pigmento sobre papel | Pigment on paper
4 (30 x 15 cm)

Base licitação: 300 EUR

589
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2003
Óleo sobre tela | Oil on canvas
100 x 80 cm

Base licitação: 350,00 EUR
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590
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2006
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
20 x 70 cm

Base licitação: 350,00 EUR

591
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2001
Pigmento sobre papel | Pigment on paper
65 x 50 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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592
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2001
Pigmento sobre papel | Pigment on paper
65 x 50 cm

Base licitação: 300,00 EUR

593
Jorge Rodrigues
S/ título | Untitled, 2001
Pigmento sobre papel | Pigment on paper
65 x 50 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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594
João Vilhena
S/ título, 2001
Óleo sobre tela | Oil on canvas
70 x 140 cm

Base licitação: 400,00 EUR

595 
José Lourenço
Desejamos pertencer aos outros II, 2001
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
150 x 150 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 600,00 EUR
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596
José Rodrigues
S/ título | Untitled
120 x 122 cm

Base licitação: 600,00 EUR

597
Maria João Salema
S/ título | Untitled, 1999
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
73 x 92 cm

Base licitação: 200,00 EUR
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598
Júlia Ventura
S/ título | Untitled, 1997/98
Pigmento e verniz polimétrico sobre papel | Polymer varnish and pigment on paper
140 x 140 cm

Base licitação: 700,00 EUR

599
Marta Soares
Ungrund VI, 1999
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
140 x 140 cm

Base licitação: 600,00 EUR
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600
Miguel Leal
S/ Título | Untitled, 1993
Acrílico sobre tela
80 x 56 cm

Base licitação: 100,00 EUR

601
Miguel Telles da Gama
S/ titulo | Untitled, 1996
Acrílico sobre tela
130 x 130 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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602
Noronha da Costa
S/ título | Untitled, 1990
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
81 x 100 cm

Base licitação: 800,00 EUR

603
Carlos Calvet
Os Guardiões, 2002
Óleo sobre tela | Oil on canvas
110 x 70 cm
Única | Unique

Base licitação: 1.000,00 EUR
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604
Nuno Sequeira
S/ título | Untitled, 1968/87
Técnica mista sobre madeira | Mixed media on wood
64 x 59 cm

Base licitação: 800,00 EUR

605
Nuno Sequeira
S/ Título | Untitled, 1990
Óleo sobre tela | Oil on canvas
102 x 182 cm

Base licitação: 1.500,00 EUR
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606
Paulo Rego
Sensitive Man, 1996/97
Técnica mista s/ tela
130 x 137 cm

Base licitação: 100,00 EUR

607
Paulo Rego
Tão Só, 1994/95
Técnica mista sobre tela
100 x 110 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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608
António Sena
S/ título | Untitled, 1990
Acrílico, pastel, lápis de cera e grafite sobre 
papel | Acrylic, pastel, crayon and graphite on 
paper
32,5 x 50 cm

Base licitação: 1.500.00 EUR

609
António Sena
S/ título | Untitled, 2003
Acrílico, colagem e tinta da china sobre cartão | Acrylic, 
collage and indian ink on cardboard
60 x 80 cm

Base licitação: 2000,00 EUR
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610
Albuquerque Mendes
S/ título | Untitled, 1952
Óleo sobre platex | Oil on platex
33,5 x 22,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 200,00 EUR

611
Albuquerque Mendes
S/ título | Untitled, 1952
Óleo sobre platex | Oil on platex
33,5 x 22,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 200,00 EUR

116 117



612
Pedro Gomes
Ter #13, 2005
Tinta-da-china sobre papel | Indian ink on 
paper
140 x 140 cm

Base licitação: 500,00 EUR

613
Pedro Gomes
Masturbações #7, 2003
Técnica Mista sobre tela| Mixed media on canvas
82 x 101 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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614
Pedro Casqueiro
Punishing Piece, 1999
Técnica mista sobre madeira | Mixed media on wood
59,5 x 80 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR

615
Pedro Proença
S/ título | Untitled, 1993
75 x 55cm

Base licitação: 200,00 EUR
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616
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2001
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
180 x 160 cm

Base licitação: 300,00 EUR

617
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2004
Impressão digital lambda sobre alucolic | Digital lambda print 
on alucolic
130 x 160 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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618
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2001
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
76 x 56 cm

Base licitação: 100,00 EUR

619
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2004
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
120 x 100 cm

Base licitação: 200,00 EUR
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620
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2000
Acrílico sobre papel | 
Acrylic on paper
76 x 56 cm

Base licitação: 150,00 EUR

621
Pedro Quintas
S/ título | Untitled, 2000
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
56 x 76 cm

Base licitação: 150,00 EUR
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622
António Olaio
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre tela | Oil on canvas
41 x 41 cm

Base licitação: 500,00 EUR

623
António Olaio
S/ título | Untitled, 2000
Óleo sobre tela | Oil on canvas
41 x 41 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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624
António Olaio
Unplugged Mary, 2012
Óleo sobre tela | Oil on canvas
55 x 80 cm

Base licitação: 500,00 EUR

625
António Olaio
Reading light, 2012
Óleo sobre tela | Oil on canvas
100 x 70 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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626
Cruz Filipe
La Déchirure, 1972
Técnica mista sobre tela | Mixed media on canvas
114 x 155 cm

Base licitação: 2.500,00 EUR

627
Eduardo Nery
Entre o fumo e a ilusão VI, 1992
Técnica mista sobre madeira | Mixed media on wood
82 x 101 cm

Base licitação: 1500,00 EUR
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628
Gonzalez Bravo
Inverno, 
Óleo sobre madeira | Oil on wood
35 x 65 cm

Base licitação: 800,00 EUR

629
Graça Morais
S/ título | Untitled, 1952
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
45 x 55 cm
Peça única | Unique piece
Base licitação: 200,00 EUR
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630
Lazaro Lozano
S/ título, 
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
37 x 25 cm

Base licitação: 1.000,00 EUR

631
Fabrízio Matos
Vesúvio, 2006
Técnica mista sobre tela
110 x 130 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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632
Rui Sanches
série Dúvida de Sombra, 
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
31,8 x 24,8 cm

Base licitação: 250,00 EUR

633
Rui Sanches
série Dúvida de Sombra, 
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
31,8 x 24,8 cm

Base licitação: 250,00 EUR
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634
Pedro Pousada
S/ título | Untitled, 2000
Acrílico e aguarela sobre papel colado em tela | 
Acrylic and water colour on paper glued on canvas
60 x 60 cm

Base licitação: 100,00 EUR

635
Eurico
S/ título | Untitled, 1958
Tinta-da-china sobre papel | Indian ink on paper
20,5 x 30,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 100,00 EUR
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636
Rosa Almeida
Chain of Fools, 1998
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
76 x 56 cm

Base licitação: 150,00 EUR

637
Rosa Almeida
I’m Crying, 1998
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
75 x 55 cm

Base licitação: 150,00 EUR
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638
Rosa Almeida
S/ título | Untitled, 
Impressão sobre papel fotográfico | Print on photographic paper
58 x 70 cm
Edição única | Unique piece

Base licitação: 150,00 EUR

639
Rosa Almeida
S/ título | Untitled, 2000
Técnica mista | Mixed media
50 x 54 x 10,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 400,00 EUR
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640
Suzanne Themlitz
Inesquecível, 1999
Colagem, aguarela e grafite sobre papel | Collage, watercolour 
and graphite on paper
50 x 60 cm

Base licitação: 250,00 EUR

641
Suzanne Themlitz
Rapidez de raciocínio, 1999
Colagem, aguarela e grafite sobre papel | Collage, watercolour 
and graphite on paper
50 x 60 cm

Base licitação: 250,00 EUR
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642
Suzanne Themlitz
série Trigémeos Inofensivos I, 2000
C-print
3 (18 x 24 cm)

Base licitação: 250,00 EUR

643
Tatiana Medal
S/ título | Untitled, 1998
Óleo sobre tela | Oil on canvas
80 x 100 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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644
Espiga Pinto
S/ título | Untitled, 1961
Aguarela sobre papel | Watercolor on paper
24,5 x 25 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 100,00 EUR

645
Espiga Pinto
S/ título, 1963
Tinta-da-china sobre papel | Indian ink on paper
68 x 55 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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646
Francisco Leiro
S/ título | Untitled, 1980
Técnica mista sobre papel | Mixed media on paper
28 x 40,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 350,00 EUR

647
Francisco Leiro
S/ título | Untitled, 1987
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
64 x 50 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 350,00 EUR
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648
José María Sicilia
S/ título | Untitled, s.d.
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
102 x 76 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação: 350,00 EUR

649
Rui Aguiar
S/ título | Untitled, 1983
Técnica mista sobre madeira | Mixed media on madeira
40 x 29 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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650
Jaime Isidoro
S/ título, 1990
85 x 70 cm

Base licitação: 500,00 EUR

651
Augusto Barros
S/ título | Untitled, 1952
Óleo sobre platex | Oil on platex
50 x 40,5 cm
Peça única | Unique piece

Base licitação:150,00 EUR
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652
Rui Serra
Armagedão Z (Anjo Extreminador, 1998
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
140 x 160 cm

Base licitação: 300,00 EUR

653
F.M.G.
Injerto (488), 1994
Técnica mista sobre madeira | Mixed media on wood
37 x 25 cm

Base licitação: 300,00 EUR
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654
Ricardo Pistola
Extensão #14, 
Acrílico sobre tela
130 x 140 cm

Base licitação: 100,00 EUR

655
Ricardo Pistola
Extensão #15, 2006
Acrílico sobre tela
120 x 140 cm

Base licitação: 100,00 EUR
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656
Ricardo Pistola
Posicionamento, 2006
Acrílico sobre tela
80 x 100 cm

Base licitação: 100,00 EUR

657
Xana
S/ título | Untitled, 1998
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
29 x 41 cm

Base licitação: 200,00 EUR
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658
Xana
S/ título | Untitled, 1998
Acrílico sobre papel | Acrylic on paper
29 x 41 cm

Base licitação: 200,00 EUR

659
Xana
S/ título | Untitled, 2000
Acrílico sobre tela | Acrylic on canvas
29,8 x 84 cm

Base licitação: 200,00 EUR
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660
Vespeira
Alada Noite Noivada, 1983
Colagem sobre madeira
45 x 45 cm

Base licitação: 500,00 EUR

661
Vespeira
Brincar de Campina, 1983
Colagem sobre madeira
45 x 45 cm

Base licitação: 500,00 EUR
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COMO_LICITAR

O catálogo digital, com informação detalhada sobre cada lote, pode ser 
consultado em veritas.art. Nos dias que antecedem o leilão, os lotes 
em venda poderão ser vistos na Galeria Filomena Soares, para que possam 
ser analisados por potenciais compradores. Para proceder ao registo 
para licitar, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer 
obrigatoriamente 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 ou no website da leiloeira, indicando 
previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como 
o(s) número(s) de telefone para os quais pretende ser contactado. 

3. LIVE BIDDING Pressupõe o registo numa das plataformas parceiras 
INVALUABLE.COM ou THE-SALEROOM.COM ou LOT-TISSIMO.COM, que fornecem uma 
interface de licitação online durante o leilão.

HOW_TO_BID

The digital catalogue, with detailed information on each lot, can be 
browsed at veritas.art. In the days that precede the auction all the lots 
will be available at Galeria Filomena Soares, so that they may be viewed 
and pondered by potential buyers. To register as a bidder, 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. COMMISSION BID 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 at the auctioneer 
website. Request should include a list of the lots for telephone bidding, 
as well as the phone numbers that will be used during the auction.

3. LIVE BIDDING Available after registering at INVALUABLE.COM or THE-
SALEROOM.COM or LOT-TISSIMO.COM, where an online console is made available 
to bid during the auction 



CONDIÇÕES_PARTICULARES

Condições Particulares de Compra 

As condições particulares que constam deste documento não dispensam a 
consulta das Condições Negociais Gerais. 

I. INTRODUÇÃO O Leilão 98 de Arte Contemporânea “Obras de Colecção 
Filomena Soares e Manuel Santos” visa a angariação de fundos para apoio 
à investigação do COVID-19. Os fundos resultantes da venda destes lotes 
revertem inteiramente a favor da Fundação Champalimaud. 

II. LICITAÇÃO a. O leilão terá uma sessão presencial sem audiência; b. 
Licitação por ordem de compra e telefónica disponíveis em veritas.art; c. 
Licitação em plataformas de live bidding disponível em INVALUABLE.COM ou 
THE-SALEROOM.COM ou LOT-TISSIMO.COM.

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 13 de Julho, por marcação, na VERITAS Art Auctioneers.

SPECIAL_PURCHASE_CONDITIONS

These purchase special conditions do not replace the acknowledgement of the 
General Terms and Conditions. 

I. INTRODUCTION The Contemporary Art auction #98 aims to raise funds to 
support the investigation of COVID-19. The funds resulting from this sale 
will be entirely offered to Champalimaud Foundation. 

II. BIDDING a. This auction will have a saleroom session without an 
audience; b. Bidding by phone or commission bid is available at veritas.art; 
c. Live bidding through online platforms is available at INVALUABLE.COM or 
THE-SALEROOM.COM or LOT-TISSIMO.COM

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

IV. PURCHASED LOTS COLLECTION
By appointment, at VERITAS Art Auctioneers, from 13 July onwards.



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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

ARTIGO 1º - REGISTO
a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes do início 
do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao registo, o potencial 
comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os dados requeridos referentes à 
sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada e telefone, declarando ao assinar o 
registo que conhece e aceita as presentes condições negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos casos em que 
actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se exige uma procuração 
juridicamente válida para o efeito.

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO
a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem como 
o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as condições ne-
gociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens 
comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de 
pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA
a. A VERITAS considera que a melhor forma de participação num leilão é a presença física 
no local do leilão pelo potencial comprador, excepto nos casos em que o leilão decorra única 
e exclusivamente em plataforma online. No caso de não ser possível a comparência física do 
potencial comprador ou seu legal representante, tem o mesmo duas opções alternativas para 
participar no leilão:
i. Licitação por escrito, sem prejuízo do previsto nos artigos anteriores pode a leiloeira licitar em 
nome e por conta dos potenciais compradores que expressamente o solicitem através de impresso 
próprio, devidamente preenchido nos termos das condições nele constantes, desde que o mesmo 
seja recebido, com pelo menos 3(três) horas de antecedência ao inicio da sessão do leilão a que 
digam respeito;
ii. Licitação por telefone, que o potencial comprador poderá requerer por escrito, indicando 
previamente quais os lotes que pretende licitar telefonicamente, bem como indicar o(s) número(s) 
de telefone para os quais pretende ser contactado com uma antecedência de  pelo menos 3(três) 
horas relativamente ao inicio da sessão do leilão a que digam respeito. Uma ordem de licitação 
telefónica implica que o potencial comprador se obriga, no mínimo, a cobrir o valor de estimativa 
mínima indicado no catálogo. Não sendo possível, por qualquer motivo, estabelecer contacto tel-
efónico 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 lici-
tações por escrito e licitações por telefone, são prestados a titulo de cortesia aos potenciais 
compradores que não possam comparecer presencialmente ao leilão, tendo por isso carácter 
confidencial e gratuito.
c. Não obstante o acima referido, a VERITAS, bem como os seus representantes, funcionários ou 
colaboradores, não podem ser responsabilizados por qualquer erro ou falta na sua execução que 
eventualmente possa ocorrer, ainda que culposos.
d. A VERITAS não poderá actuar em seu próprio nome como compradora de bens em leilão.
e. A VERITAS considera como comprador o registado que por si ou devidamente representado por 
outrem, licite e arremate o lote pelo lance mais elevado, devendo o pregoeiro decidir, com total 
poder discricionário, qualquer dúvida que ocorra durante o leilão, podendo retirar ou voltar a pôr 
em praça qualquer lote.
f. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, todos os 
lances efectuados pelos licitantes online são contratos de compra e venda celebrados e são con-
siderados definitivos e vinculativos. Em caso de dois compradores fazerem uma oferta máxima do 
mesmo valor, será considerada válida a primeira apresentada à VERITAS.

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES
a. Com pleno e total poder discricionário, cabe à VERITAS decidir o montante em que os lances 

evoluem na licitação de cada lote, nunca podendo o pregoeiro exceder 10% do valor do lance 
anterior, nem aceitar qualquer lance inferior a €10.
b. O pregoeiro tem o direito de recusar qualquer lance que não exceda o valor do lance anterior 
em pelo menos 5%.
c. Num leilão da VERITAS que decorra única a exclusivamente em plataforma online, os acrésci-
mos obrigatórios por cada lance são indicados no interface de licitação, não sendo aceites lances 
de valores inferiores.

ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES
Os lotes levados à praça serão arrematados nos locais e estado em que se encontrem, sendo 
da responsabilidade dos potenciais compradores, analisar o estado dos mesmos durante a sua 
exposição pública nos dias anteriores ao leilão, bem como o rigor da descrição constante do 
catálogo e menções a eventuais restauros, defeitos, faltas e imperfeições.

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS
a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o 
montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação acrescido de 
uma comissão de 15%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de Vendas de Bens 
em Leilão.  
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar o 
bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo ser exigido, 
no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não esteja coberto por 
garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de cobrar 
juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado o 
pagamento da totalidade devida à leiloeira.

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS
a. A titularidade sobre o bem ou lote adquirido só se transfere para o comprador depois de paga 
à leiloeira a quantia total da venda em numerário, cheque visado ou transferência bancária. No 
caso de o pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se considera paga a quantia 
total da venda depois de boa cobrança, independentemente do bem poder estar já na posse do 
comprador. 
b. Enquanto não se verifiquem as condições de transferência de titularidade acima referidas, o bem 
permanece propriedade do vendedor. 

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS
a. O manuseamento, embalamento, levantamento e transporte do(s) lote(s) arrematados pelo 
comprador, são da sua inteira responsabilidade.  Pelo exposto, considera-se que qualquer apoio 
prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou colaboradores, é feito 
a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do comprador, não podendo a 
VERITAS ser responsabilizada por qualquer tipo de dano, ainda que provocado por negligência.
b. Decorrido o prazo de cinco (5) dias úteis após a compra sem que o bem seja levantado pelo com-
prador, ficará este responsável pela perda ou dano, incluindo furto ou roubo, que possa ocorrer no 
bem. O comprador fica igualmente responsável por todas as despesas de remoção, armazenamento 
e/ou seguro do bem a que haja lugar.
c. Caso o bem esteja parcial ou totalmente pago mas não levantado dentro do prazo dos 5 (cinco) 
dias úteis acima referido, e se verifique uma perda ou dano do bem, incluindo furto ou roubo, apenas 
se confere ao comprador o direito de receber a quantia paga até ao momento pelo bem, não tendo 
direito a qualquer compensação, indemnização ou juros.

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS
a. Se o comprador não proceder ao pagamento da quantia total por si devida à leiloeira, no 
prazo de 21 (vinte e um) dias contados a partir da data de arrematação dos lotes, a VERITAS 
poderá, a todo o tempo, por si e em representação do vendedor, e sem que o comprador possa 
exigir quaisquer compensações ou indemnizações por tal facto:
i. Intentar acção judicial de cobrança da quantia total em dívida;
ii. Notificar o comprador da anulação da venda, sem prejuízo do direito da VERITAS de receber a 
comissão devida pelo comprador e da consequente possibilidade de ser intentada acção judicial 
para cobrança desta.
iii. Cobrar juros de mora à taxa legal em vigor sobre o montante em dívida a partir do 22º (vi-
grésimo segundo) dia até à data da liquidação total do montante em dívida;
iv. Fazer a retenção de quaisquer bens vendidos ao comprador em falta, no leilão em causa ou 
noutro, disponibilizando-os apenas e após o pagamento global do montante em dívida;
v. Tomar qualquer tipo de medidas que em dado momento se mostrem adequadas à obtenção do 
pagamento total ou parcial da dívida do comprador faltoso como a retenção de algum bem, seja a 
que titulo for, que se encontre na posse da VERITAS.
vi. As situações acima mencionadas deverão ser entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos 
de que a VERITAS possa ser titular, incluindo o direito de reclamar o pagamento de juros e despesas 
de manuseamento, embalamento, remoção, transporte, armazenamento e seguro do bem a que 
possa haver lugar. 
b. O comprador faltoso que não tenha levantado o(s) lote(s) adquirido(s), ainda que os tenha 
pago, será o único responsável por todos os custos a que haja lugar com o manuseamento, embala-
mento, 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, relacio-
nados 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

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

CONDIÇÕES_NEGOCIAIS

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO
Entre o vendedor e a leiloeira é celebrado um contrato de consignação para venda e/ou colocação 
de bens em leilão, assinado por ambas as partes e adiante designado por “contrato” do qual con-
stam:
a. A identificação fiscal e civil do vendedor;
b. A identificação e descrição sumária da(s) peça(s) a consignar;
c. A comissão devida à leiloeira;
d. O valor mínimo de venda da(s) peça(s);
e. Taxas relativas a seguro, inventariação e catalogação, e quaisquer outros custos especificamente acor-
dados pelas partes relativamente a transporte, fotografias, etc.

ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR
a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo repre-
sentante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de proprie-
dade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente à 
proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes relativamente 
à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais importações ou ex-
portações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens consig-
nados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha obrigação legal 
na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à ex-
ibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias supra 
não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão imediata do 
contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do comprador, os 
bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA
a. A leiloeira reserva-se o direito de decidir sobre a descrição e ilustração de cada uma das 
peças para a sua inclusão em catálogo, e reserva-se igualmente o direito de promover e divulgar 
a venda das mesmas nos canais de comunicação que entender apropriados;
b. O vendedor consente que a leiloeira recorra a peritos ou consultores externos para apreciação 
da(s) peça(s) consignada(s);
c. A estimativa apresentada pela leiloeira resulta da sua apreciação considerando o estado actual 
da peça e a sua contextualização no mercado à data, estando sujeita a actualização com devida 
comunicação ao vendedor;
d. O contrato celebrado entre a VERITAS e o vendedor só pode ser alterado ou rescindido por 
mútuo acordo, no entanto a VERITAS reserva-se o direito de alterar a descrição e aumentar o preço 
mínimo de venda dos bens constantes do contrato, bem como o direito de estabelecer o número 
de peças por cada lote.
e. Nos casos de rescição de contrato por iniciativa do vendedor, este compromete-se  a indem-
nizar a leiloeira, por custos de manutenção, avaliação, catalogação, e seguro, no valor de 17% 
sobre o valor da estimativa minima da(s) peça(s) consignada(s).

ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS
O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior levanta-
mento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade do vendedor, salvo em 
situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, considera-se que qualquer apoio 
prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, funcionários ou colaboradores, é feito a 
título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS
Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens consignados quando 
estes estejam na posse do vendedor, antes ou após a celebração do contrato, são da sua inteira e 
exclusiva responsabilidade, recaindo sobre o vendedor as resultantes consequências do incumpri-
mento das condições negociais estipuladas no presente documento, nomeadamente nos casos em que 
estejam previstas indeminizações à leiloeira e/ou ao comprador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA
O vendedor autoriza expressamente a VERITAS a:
a. Deduzir do montante da arrematação a comissão de venda que é devida à leiloeira segundo o 
previamente estipulado no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à 
taxa em vigor;
b. Deduzir do montante da arrematação quaisquer outras taxas e custos devidos à leiloeira especifi-
cados no contrato celebrado entre as partes, incluindo valores referentes a IVA à taxa em vigor;
c. Receber as comissões devidas pelo comprador segundo as condições negociais expostas no pre-
sente documento.

ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR
a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia total 
da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, deduzidas as 
comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas, no prazo de 30 
(trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do 
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as partes 
decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores devidos pelo 
comprador.

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 responsabi-
lidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a 
quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS com vista 

ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados de 
contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para que o autor possa exercer 
o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento à 
VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia referente ao 
cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor de 
€12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e €350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e €500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza expres-
samente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos das condições 
acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO
a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em leilão e 
não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o término do leilão, 
realizar a sua venda pelo valor mínimo de venda acordado com o vendedor, acrescido da comissão 
da leiloeira e impostos devidos.
b. Nos casos em que, após o prazo acima estipulado ou outro acordado pelas partes, não se tenha 
realizado a venda da(s) peça(s), a leiloeira deverá comunicar o facto ao vendedor, para que:
i. O vendedor pague à VERITAS o que estiver estipulado no contrato celebrado entre ambas as partes;
ii. O vendedor proceda ao levantamento da(s) peça(s) consignada(s) nos 5(cinco) dias úteis após 
a data da comunicação. Decorrido este prazo sem que o vendedor tenha levantado a(s) peça(s) 
consignadas, este fica responsável por qualquer dano, incluindo furto ou roubo, não podendo a partir 
dessa data pedir qualquer responsabilidade à VERITAS. Decorrido o prazo aqui estabelecido, todas 
as despesas (seguro, armazenamento, acondicionamento, etc.) são da responsabilidade do vendedor.
c. Passados 90 (noventa) dias sobre a comunicação de não venda referida nos pontos anteriores, a 
VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre as partes, rece-
bendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato celebrado entre as partes, 
tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO
A visualização das imagens nos catálogos não dispensa a observação directa dos objectos repre-
sentados, devendo o comprador ou potencial comprador conferir a conformidade da peça repro-
duzida com o seu original e respectivas particularidades.

ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES
a. Qualquer representação ou descrição apresentada pela VERITAS, em qualquer catálogo, no 
que respeita à autoria, atribuição, genuinidade, origem, data, idade, proveniência, estado ou 
estimativa de preço de venda, deverá ser entendida como mera emissão de opinião com base nos 
seus conhecimentos actuais da peças e nas garantidas dadas pelo vendedor.
b. Todos os compradores ou potenciais compradores deverão estabelecer o seu próprio juízo de 
valor relativamente à descrição, estado e condições dos lotes ou peças do seu interesse.
c. Relativamente ao estado e descrição dos lotes, deve ainda considerar-se o disposto no artigo 5º 
das presentes condições negociais. 

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES
As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compradores ou 
proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por correio registado, 
considerando-se recebidas até 48 horas após a sua expedição.

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS
a. Os vendedores e compradores (“sujeitos dos dados”) reconhecem expressamente à VERITAS o direito 
a tratar os seus dados pessoais, nomeadamente, dados de identificação, dados de contacto e dados 
de identificação de conta bancária.
b. O tratamento dos dados é efetuado para efeitos de cumprimento das condições negociais e 
obrigações contratuais previstas no presente contrato.
c. A VERITAS poderá transmitir os dados pessoais a autoridades e entidades públicas e/ou priva-
das, para cumprimento de obrigações jurídicas, incluindo, sem excluir, a Autoridade Tributária, a 
Direcção-Geral do Património Cultural, a Polícia Judiciária e a Sociedade Portuguesa de Autores.
d. Partilhamos igualmente os dados – na medida do estritamente necessário – com entidades que 
prestam serviços à VERITAS e que no âmbito desses serviços tratam ou podem tratar os dados pes-
soais dos sujeitos dos dados.
e. Os dados pessoais dos sujeitos dos dados poderão ser conservados pela VERITAS por um prazo 
de conservação até 10 (anos) após a cessação da relação contratual, podendo esse prazo ser supe-
rior com fundamento no cumprimento de obrigações jurídicas aplicáveis ou utilização em eventuais 
processos judiciais.
f. Nos termos da legislação aplicável em matéria de dados pessoais, é conferido ao sujeito de dados 
os seguintes direitos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais: (i) direito de acesso, (ii) 
direito ao apagamento, (iii) direito de rectificação, (iv) direito de portabilidade, (v) direito à limitação 
do tratamento, (vi) direito à oposição e (vii) direito de reclamação – i.e., direito de apresentar rec-
lamação à Comissão Nacional de Protecção de Dados (https://www.cnpd.pt).
g. O titular declara que tomou conhecimento da Política de Privacidade da Veritas disponível no 
seguinte link www.veritas.art

ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE
Para resolução de qualquer conflito entre as partes, será competente o foro da Comarca de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro.

https://www.cnpd.pt/
http://www.veritas.art/
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