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2000 
VISCONDE DE FARIA
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 16,5 cm

Viscount of Faria
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th  
Marked

€ 350 - 500

O Visconde de Faria, foi uma figura pública da época. 
Esta é a única figura de movimento com a função de paliteiro. 
Bordallo Pinheiro considerava o Visconde de Faria uma figura 
altiva e com muitas manias, facto que ficou bem patente nesta 
peça criativa. 
O Visconde era um homem alto e elegante e Bordalo Pinheiro 
retratou-o numa figura baixa e gorda.  
Para adornar a peça, Bordallo Pinheiro resolveu ainda colocar 
orifícios à volta de toda a imagem, para que pudesse servir de 
paliteiro e assim parecer-se com um pavão. 

Viscount of Faria was a public figure at his time. 
This is the only movement figure with a toothpick holder function. 
Bordallo Pinheiro considered the Viscount de a haughty figure with 
many quirks, a fact that was clearly evident in this creative piece. 
The Viscount was a tall, elegant man and Bordalo Pinheiro portrayed 
him as a short, fat figure. 
To adorn the piece, Bordallo Pinheiro also decided to place holes 
around the entire image, so that it could serve as a toothpick holder 
and thus look like a peacock.
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2002 
“GUILHERME CHAVES DE AZEVEDO (1839-1882)”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 21,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300

2001 
POLICIA CIVIL
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 26 cm

Civil police
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300

2003 
“AFONSO COSTA (1871-1937)”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 26,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacturing of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 250 - 400
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2005 
JOÃO FRANCO (1855-1929) VESTIDO DE NAPOLEÃO I
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 26,5 cm

João Franco (1855-1929) dressed as Napoleon I
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base

€ 300 - 400

2004 
PADRE
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado ASS
Alt.: 21 cm

Priest
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked ASS

€ 200 - 400
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2008 
CURA
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Alt.: 25 cm

A vicar
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, end of the 20th century

€ 150 - 300

2006 
“SACRISTÃO”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 24,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 350 - 500

2007 
"SACRISTÃO"
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 24 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300

2009 
CURA
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
do Atelier Cerâmico Avelino Belo das Caldas da Rainha 
Portugal, finais do séc. XIX 
Marcado na base “BELLO” 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 24,5 cm

Peça semelhante integra a colecção do Museu Bordalo Pinheiro com 
o número de inventário MRBP.CER.0638

A vicar
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
of the Avelino Belo Ceramics Atelier in Caldas da Rainha 
Portugal, end of the 19th century 
Marked on the base “BELLO” 
(small faults and defects)
A similar piece is part of the Bordalo Pinheiro Museum collection with the 
inventory number MRBP.CER.0638

€ 200 - 300
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2010 
“CAMPINO”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 21,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked

€ 180 - 250

2012 
"SALOIO"
Em barro vidrado e policromado 
da Fábrica Bordalo Pinheiro 
Portugal, séc. XIX 
Marcado e gravado na base 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 20,5 cm

In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked

€ 120 - 200

2013 
“CAMPINO BEBADO”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrido das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado 
Alt.: 24 cm

Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 100 - 200

2011 
“CAMPINO BÊBADO”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 27 cm

Movement figure in glazed and polychrome clay 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2014 
“SALOIA COM CESTO”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 25 cm

Movement figure in glazed and polychrome clay 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 180 - 300

2016 
“AMA DAS CALDAS”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 25 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 300 - 400

2015 
“SALOIA”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 22,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2017 
“VELHA ALCOVITEIRA”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.:  25 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base

€ 200 - 300

2019 
GARRAFA - “VELHA MARIA”
Em barro vidrado castanho e branco (com excepção do rosto e das mãos) 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marca não legível na base
Alt.: 30 cm

Bottle - “Velha Maria”
In brown and white glazed terracotta (with the exception of the face and hands) 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Illegible mark on base

€ 300 - 400

2018 
“VELHA MARIA”
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 25 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2020 
GABÃO DE AVEIRO
Figura de movimento em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 27 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300

2021 
MARINHEIRO
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
Com etiqueta no verso “BORDALO PINHEIRO 
CALDAS DA RAINHA” 
Alt.: 26,5 cm

Sailor
Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked 
Sticket on the back “BORDALO PINHEIRO CALDAS 
DA RAINHA” 

€ 180 - 300

2022 
" O MILAGRE DA BILHA DE SANTO ANTÓNIO"
Em barro moldado e vidrado
Decoração policromada
Marcado
Portugal, séc. XIX/XX
23x24 cm

"Saint Anthony's miracle of the pitcher"
In molded, shaped and glazed terracotta
Polychrome decoration
Marked
Portugal, 19th / 20th century

€ 600 - 800
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2023 
"MILAGRE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
DOMESTICANDO LOBO DE GUBBIO"
Em barro moldado, modelado e vidrado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX
27x20 cm

In molded, shaped and glazed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
€ 600 - 800

2024 
SÃO FRANCISCO E O LOBO
Em barro moldado, modelado e vidrado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
27,5x20x10 cm

San Francisco and the Wolf
In molded, shaped and glazed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2025 
“SENHORA ELEGANTE”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base
Alt.: 25,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 250 - 350

2027 
POLICIA
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 25,5 cm

Police
Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300

2026 
“O JANOTA”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Etiqueta “BORDALO PINHEIRO CALDAS DA 
RAINHA”
Alt.: 26,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Sticker “BORDALO PINHEIRO CALDAS DA 
RAINHA”

€ 250 - 400

2028 
“PEIXEIRA OVARINA”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 22,5 cm

Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2029 
ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR (1889-1970)
Escultura em barro parcialmente vidrado 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX
Alt.: 25 cm

Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century

€ 250 - 350

2030 
“GENERAL CARMONA (1869-1951)”
Escultura em barro parcialmente vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 24 cm

Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 150 - 200

2031 
“MILITAR”
Escultura em barro parcialmente vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX
Alt.: 28 cm

Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
€ 150 - 250
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2032 
MEALHEIRO - CABEÇA DE ZÉ POVINHO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas
Larg.: 19 cm

Piggy bank - Zé Povinho’s Head
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 80 - 100

2033 
“ZÉ POVINHO”
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 26 cm

Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 400

2034 
CAIXA - BARRIL
Em barro vidrado e policromado em forma 
de barril 
Tampa em barro policromado 
representando a cabeça de Zé Povinho 
fazendo o gesto do “TOMA” 
Marca na base ilegível
Alt.: 26 cm

Box - Barrel
In glazed and polychrome terracotta 
Cover in polychrome clay representing the head 
of Zé Povinho making the “TOMA” gesture 
Ilegible mark on base

€ 200 - 300

2035 
PALITEIRO - CABEÇA DE ZÉ POVINHO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marca ilegível na base
Larg.: 9 cm

Toothpick Holder - Zé Povinho’s Head
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Illegible mark on base

€ 50 - 100
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2036 
“ZÉ POVINHO”
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marca na base ilegível
Alt.: 12,5 cm

“Zé Povinho”
In polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Mark on illegible base

€ 100 - 200

2037 
JOSÉ AVELINO SOARES BELO (1893-1962)
Zé Povinho - “Raios os Parta” 
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado “BELO C. DA RAINHA” 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 25 cm

Zé Povinho - “Raios os Parta”
In polychrome clay 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century  
Marked on the base “BELO C. DA RAINHA” 
(minor faults and defects)

€ 120 - 240

2038 
GARRAFA - MADEIRENSE
Em barro vidrado 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 38,5 cm

Bottle - “Madeirense”
In glazed terracotta 
Polychrome decoration 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked

€ 180 - 300

2039 
AIRES CONSTANTINO LEAL (1890-1964)
Nazarena 
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base AIRES C. LEAL / CALDAS DA 
RAINHA/ PORTUGAL
Alt.: 28 cm

In polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked “AIRES C. LEAL / CALDAS DA RAINHA / 
PORTUGAL”

€ 150 - 300
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2040 
“PEIXEIRA DA NAZARÉ”
Em barro vidrado e policromado 
representando busto de senhora a segurar 
cesto com peixes 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base
11x13,5 cm

“Peixeira da Nazaré”
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on base

€ 100 - 200

2042 
PAR DE JARRAS
Em barro vidrado e policromado 
Decoração em pó de pedra com bibalves em alto-relevo 
Medalhão ao centro com figura de Nazarena 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “H.ELIAS/CALDAS/DA/RAINHA” (1888-1940)
Alt.: 17 cm

In glazed and polychrome terracotta 
Stone powder decoration with embossed bibalves 
Medallion at the center with a Nazarene figure 
Portugal, 19th/20th century 
Marked “H.ELIAS/CALDAS/DA/RAINHA” (1888-1940)

€ 400 - 600

2041 
“NAZARENA”
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado e assinado ASS
Alt.: 21 cm

In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 180 - 300
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2045 
PESCADOR COM CESTA
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 17 cm

Fisherman with basket
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century
Marked

€ 100 - 200

2043 
“PEIXEIRA”
Em barro vidrado e policromado 
do atelier cerâmico visconde de Sacavém 
Portugal, séc. XIX (1892-1896) 
Marcado na base com carimbo “ATELIER 
CERAMICO/CALDAS DA RAINHA”  
(pequenas faltas)
Alt.: 19 cm

In glazed and polychrome terracotta 
of the ceramic atelier Viscount de Sacavém 
Portugal, 19th century (1892-1896) 
Marked on base with stamp “ATELIER 
CERAMICO/CALDAS DA RAINHA”  
(minor faults

€ 150 - 250

2044 
“PEIXEIRA”
Em barro vidrado e policromado 
do atelier cerâmico visconde de Sacavém 
Portugal, séc. XIX (1892-1896) 
Marcado na base com carimbo “ATELIER 
CERAMICO/CALDAS DA RAINHA”  
(pequenas faltas)
Alt.: 19 cm

In glazed and polychrome terracotta 
of the ceramic atelier Viscount de Sacavém 
Portugal, 19th century (1892-1896) 
Marked on base with stamp “ATELIER 
CERAMICO/CALDAS DA RAINHA”  
(minor faults)

€ 150 - 250

2046 
PESCADOR COM CESTO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado 
Alt.: 16,5 cm

Fisherman with basket
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked

€ 120 - 200
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2049 
JARRO - “GUNGUNHANA - ANTES”
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 24 cm

Jar - “Gungunhana - Antes”
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked 

€ 200 - 400

2047 
CAIXA - CABEÇA DE MACACO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 20,5 cm

Box - Monkey head
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 180 - 300

2048 
CAIXA - CABEÇA DE JOHN BULL
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marca na base ilegível 
Alt.: 18 cm

Box - Head of John Bull
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Ilegible mark on base

€ 250 - 350
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2051 
JARRO - “GUNGUNHANA - DEPOIS”
Em barro vidrado e policromado 
da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX 
Marcado na base com monograma F.F.C.R. e datado de 1888 
(pequenos restauros, faltas e defeitos)
Alt.: 20 cm

Jarro - “Gungunhana - Depois”
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th century 
Marked on base with monogram F.F.C.R.  and dated 1888 
(small restorations, minor faults and defects)

€ 300 - 400

2050 
JARRO - “GUNGUNHANA - DEPOIS”
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 20 cm

A jar - “Gungunhana - Depois”
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 150 - 300
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2054 
TINTEIRO
Em barro vidrado e policromado representando 
elementos vegetalistas, 
Apoiado em quatro pés 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(pequenas faltas e defeitos)
14x15,5x5,5 cm

An inkwell 
In glazed and polychrome  representing plant elements, 
Standing on four feet 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(small faults and defects)

€ 60 - 120

2052 
CINZEIRO
Em barro vidrado em tons de verde 
simulando folha 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado 
(pequenas faltas)
14x14,5 cm

Ashtray
In molded, glazed in shades of green terracotta  
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Market 
(minor faults)

€ 50 - 100

2053 
JARRA
Em barro vidrado e policromado  
Decoração em tons de verde 
representando flores e folhas 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 25 cm

A jar
In glazed and polychrome terracotta 
Decoration in shades of green representing 
flowers and leaves 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(small chips)

€ 100 - 200

2055 
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Par de jarras 
Em barro moldado, modelado e esmaltado em 
forma de abano enrolado e atado com uma corda 
Decorado com rãs (uma na base e outra no bordo) 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marcado na base F.F.C.R, datadas de 1900 e 
numerada 16 
Marca ilegível na base
Alt.: 15,5 cm

Pair of jars
In molded, shaped and enameled terracotta in the shape of 
a fan, rolled up and tied with a rope. 
Decorated with frogs (one on the base and other on the 
edge) 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base “F.F.C.R”, dated 1900 and numbered 
16 
Illegible mark on base

€ 100 - 200
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2057 
PAR DE CASTIÇAIS
Em barro vidrado e policromado representando 
tronco de árvore com macaco   
Portugal, séc. XX 
Marca ilegível na base, possivelmente atribuída a 
Aires Constantino Leal (1890-1964) 
(um partido e colado, falta de um braço de um 
macaco)
Alt.: 20,5 cm

Par of candlesticks
In glazed and polychrome terracotta representing a tree 
trunk with monkey 
Portugal, 20th century 
Illegible mark on base, possibly attributed to Aires 
Constantino Leal (1890-1964) 
(one is broken and glued, missing a monkey’s arm)

€ 80 - 100

2056 
COSTA MOTTA SOBRINHO (1877-1956)
Par de solitários 
Em barro vidrado e policromado em tons castanhos 
Decoração relevada representando flores 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base com iniciais FFCR e marca de Costa 
Motta Sobrinho (1877-1956) 
(faltas no vidrado, pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 12 cm

Pair of solitaire vases
In glazed and polychrome terracotta in brown tones 
Relieved decoration representing flowers 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century  
Marked on base with initials F.F.C.R. and brand by Costa 
Motta Sobrinho (1877-1956)

€ 80 - 120
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2059 
JARRO - LAGARTO COM HÁBITO DE FRADE
Em barro vidrado 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha, possivelmente Manuel 
Cipriano Gomes Mafra 
Portugal, séc. XIX (2º metade)
Alt.: 31 cm

A jar - lizard with the habit of a monk
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha, probably Manuel Ciprino Gomes 
Mafra 
Portugal, 19th century 

€ 250 - 300

2058 
JARRO - LAGARTO COM HÁBITO DE FRADE
Em barro vidrado 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha, possivelmente Manuel 
Cipriano Gomes Mafra 
Portugal, séc. XIX (2º metade)
Alt.: 35 cm

A jar - Lizard with the habit of a monk
In glazed and Polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha, possibly Manuel Cipriano 
Gomes Mafra 
Portugal, 19th century (2nd half )

€ 200 - 300
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2060 
CROCODILO
Escultura de suspensão 
Em barro moldado, vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XIX/XX 
Sem marcas 
(pequenas faltas e defeitos)
Comp.:43,5 cm

Crocodile
Suspension sculpture in molded, glazed and 
polychrome terracotta 
Manufacturing of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Unmarked 
(small faults and defects)

€ 250 - 400
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2061
LAGOSTA

Escultura de suspensão em barro 
esmaltado  

Decoração em tons de vermelho 
Fabrico das Caldas da Rainha 

Portugal, séc. XIX 
Marca elegível e numerado na base

12,5x43,5x20

A lobster
Suspension sculpture in enameled terracotta  

Decoration in shades of red 
Manufacturing of Caldas da Rainha 

Portugal, 19th century 
Eligible brand and numbered on the base

€ 250 - 400
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2062 
FLOREIRA
Em barro esmaltado, moldado e modelado representando limos, dois peixes e 
diversos mariscos sobre fundo escorrido.  
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marca ilegivel na base 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 13 cm

A flower bowl
In enameled and modeled terracotta representing slimes, two fish and various shellfish on a 
drained background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Illegible mark on base  
(minor faults and defects)

€ 100 - 200

2063 
AFONSO DUARTE ANGÉLICO (1912-1977)
Prato de suspensão 
Em barro moldado, vidrado e policromado representando lagostim e 
moluscos sobre fundo escorrido 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marcado na base “AFONSO ANGELICO / CALDAS DA RAINHA”, circa 
1926
Diam.: 31 cm

Hanging plat
In molded, glazed and polychrome terracotta representing crayfish and 
molluscs on a drained bottom 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base “AFONSO ANGELICO / CALDAS DA RAINHA”, circa 1926

€ 100 - 200
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2065 
PRATO DE SUSPENSÃO
Em barro moldado, modelado, vidrado e policromado 
representando amêijoas, camarões, berbigões e limos sobre 
fundo escorrido e manchado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base
Diam.: 26,5 cm

Hanging plate
In molded, shaped, glazed and polychrome terracotta representing 
clams, shrimps, cockles and slimes on a drained and stained background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked in base

€ 300 - 500

2064 
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA (1835-1907)
Prato de suspensão 
Em barro vermelho, moldado, vidrado e policromado representando 
amêijoas, camarões, berbigões e limos sobre fundo escorrido e manchado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Marcado na base “J. F. DE DOUSA, FILHO & CAMARA/ CALDAS DA 
RAINHA/ FABRICA DE FAIANÇAS PORTUGAL”, inserido num circulo 
rematado por uma balança, com uma flor ao centro.  
Carimbo gravado na pasta. Datação da marca: 1907
Diam.: 26 cm

Hanging plate
In red clay, moulded, glazed and polychromed representing clams, shrimp, cockles 
and slimes on a drained and stained background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 300
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2066
MORINGUE

Em faiança 
Decoração policromada e relevada 

representando flores e contas, com asa em 
forma de peixes 

Produção das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX

Alt.: 32,5 cm

Moringue
In faiance 

Polychrome and relieved decoration representing 
flowers and beads, with a fish-shaped handle 

Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century

€ 1.000 - 1.500
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2069 
JARRO - MACACO COM COBRA
Em barro moldado, vidrado e policromado 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “H. ELIAS/CALDAS/DA/
RAINHA” (1888-1940)
Alt.: 31 cm

A jar - Monkey with snake
In molded, glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked “H. ELIAS/CALDAS/DA/RAINHA” 
(1888-1940)

€ 350 - 450

2067 
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA (1835-1907)
Bule - macaco com cobra 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base “JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHOS/ 
CALDAS/ PORTUGAL” com estrela ao centro (1903-1907) 
(falta da tampa)
Alt.: 25 cm

A “MONKEY” TEAPOT
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century  
Marked on the base “JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHOS / 
CALDAS / PORTUGAL” with a star in the center (1903-1907) 
(lack of cover)

€ 120 - 200

2068 
BULE - MACACO COM COBRA
Em barro vidrado em tons de azul 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
Alt.: 20 cm

Teapot - Monkey with snake
In glazed and shades of blue terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 150 - 300
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2072 
JOSÉ ALVES DA CUNHA SUCESSOR (1895-1980)
Jarro - Frade 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “JOSÉ A. CUNHA/SUCESSOR/CALDAS” 
(pequenas faltas no vidrado)
Alt.: 31,5 cm

A jar - Monk
In glazed and polychromed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha, p 
Portugal, 19th/20th century XIX 
Marked  “JOSÉ A. CUNHA/SUCESSOR/CALDAS” 
(minor faults in the glaze)

€ 200 - 300

2070 
JARRO - FRADE A SEGURAR UMA GARRAFA E 
UM MISSAL
Em barro vermelho 
Fabrico das caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base JOSÉ A. CUNHA/CALDAS DA RAINHA 
(pequenas faltas e defeitos)
Alt.: 32,5 cm

A jar - Monk holdig a bottle and missal
In glazed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th   
Marked on the base “JOSÉ A. CUNHA/SUCESSOR/CALDAS” 
(minor faults)

€ 250 - 300

2071 
JOSÉ ALVES DA CUNHA SUCESSOR (1895-1980)
Jarro 
Em barro vermelho representando frade a segurar garrafa 
e missal 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base “JOSÉ A. CUNHA/SUCESSOR/CALDAS”
Alt.: 32,5 cm

A jar
In red clay representing a friar holding a bottle and missal 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on the base “JOSÉ A. CUNHA/SUCESSOR/CALDAS”

€ 250 - 300
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2073
JAVALI

Escultura em barro moldado, vidrado e 
policromado 

Portugal, séc. XIX 
Marcado “M. MAFRA/CALDAS/

PORTUGAL” (após 1870)
27x28x16 cm

Boar
Sculpture in molded terracotta, glazed and 

polychromed 
Portugal, 19th century 

Marked “M. MAFRA/CALDAS/PORTUGAL” 
(post 1870)

€ 500 - 800
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2075 
BARRIL PARA AGUARDENTE - TOURO
Em barro vidrado esmaltado de negro  
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marca elegível na base 
(restauro num dos cornos)
36x19,5x38 cm

Orifício no cachaço para a entrada do líquido e pequeno tubo na 
pança para a saída do mesmo.

Barrel for brandy - bull
In black enamelled glazed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Eligible mark on base 
(restoration on one of the horns)
Hole in the neck for liquid inlet and small tube in the belly for the liquid to 
come out.

€ 300 - 400

2074 
HERCULANO ELIAS (1864-1939)
Barril para aguardente - Touro 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base “H. ELIAS / CALDAS/ DA / RAINHA”
24x23,5x12 cm

Barrel for brandy - Taurus
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on the base “H. ELIAS / CALDAS / DA / RAINHA”

€ 200 - 300
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2077 
HERCULANO ELIAS (1864-1939)
Barril para aguardente - Touro 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base “H. ELIAS / CALDAS/ DA / RAINHA”
24x23,5x12 cm

Barrel for brandy - Taurus
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on the base “H. ELIAS / CALDAS / DA / RAINHA”

€ 200 - 300

2076 
BARRIL PARA AGUARDENTE - VACA A AMAENTAR BEZERRO
Em faiança portuguesa 
Decoração com vidrados escorridos em tons de castanho e bege 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
(faltas e defeitos)
24x31x9 cm

Barrel for brandy - Cow breastfeed a calf
In Portuguese faience 
Decor with drained glazing in shades of brown and beige 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
(faults and defects)

€ 250 - 400

64 65



2079 
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Elefante 
Escultura em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX 
Marcado”F.F.C.R.” e datado de 1898
Alt.: 12,5 cm

Elephant
Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th century 
Marked “F.F.C.R.” and dated 1898

€ 200 - 300

2078 
LEÃO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Sem marcas
20x16,5 cm

Lion
In glazed and polychrome terracotta  
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 150 - 250
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2081 
TERRINA - GALINHA
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base “BORDALO PINHEIRO C. 
RAINHA”
25x24x21 cm

Tureen - Chicken
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base “BORDALO PINHEIRO 
C. RAINHA”

€ 120 - 200

2080 
PATO
Figura de movimento em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX
Alt.: 18 cm

Duck
Movement figure in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century

€ 150 - 200
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2082 
MANUEL GUSTAVO BORDALO PINHEIRO (1867-1920)
Terrina - cabeça de porco 
Em barro vidrado de negro 
Tampa com pega em forma de pequeno porco 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Marcado “BORDALLO PINHEIRO / PORTUGAL L.A” num círculo 
com rã ao centro (1905-1914) 
(pomo da tampa restaurado, pequenas faltas)
23,5x25x33 cm

Turren - Head of a pigg
In black glazed terracotta 
Lid with handle in the shape of a small pig 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Marked “BORDALLO PINHEIRO / PORTUGAL L.A”in a circle with a 
frog in the center (1905-1914)

€ 800 - 1.200
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2085 
PALITEIRO - PERU
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado
Alt.: 16 cm

Toothpick holder - Turkey
In glazed and polychromed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
marked 

€ 80 - 100

2083 
PALITEIRO - LEÃO
Em barro moldado e vidrado 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marcado na base “F.F.C.R.”, datado de 1905 e numerado 10 
(partido e colado)
9x16 cm
In molded and glazed terracotta 
Polychrome decoration 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base “F.F.C.R.”, dated 1905 and numbered 10 
Illegible mark on base 
(broken and pasted)

€ 200 - 300

2084 
MANUEL CIPRIANO GOMES MAFRA 
(1829-1905)
Em barro vidrado e policromado
Fabrico das Caldas da Rainha Portugal, 
Portugal, séc. XIX/XX
Marcado M. MAFRA/ CALDAS/ PORTUGAL 
(após 1870)
Alt.: 12,5 cm
Toothpick holder in glazed and polychrome 
terracotta
Manufacture of Caldas da Rainha Portugal,
Portugal, 19th/20th century
Marked M. MAFRA / CALDAS / PORTUGAL 
(after 1870)

€ 250 - 300
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2088 
PALITEIRO - PRATO COM FATIAS DE MELANCIA
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “ANTONIO ALVES/CALDAS DA RAINHA/
CUNHA”(1890-1925)
8,5x13 cm

Toothpick holder - plate with slices of watermelon
in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked “ANTONIO ALVES/CALDAS DA RAINHA/
CUNHA”(1890-1925)

€ 100 - 150

2087 
PALITEIRO - PIMENTOS
Em barro moldado, vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XIX/XX 
Sem marcas
Alt.: 14,5 cm

Toothpick holder- Peppers
In molded, glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Unmarked

€ 50 - 100

2089 
PALITEIRO - PIMENTO
Em barro moldado e pintado em tons de 
verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(pequenas faltas)
7x8,5 cm
In molded terracotta painted in tons of green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(minor faults)

€ 50 - 100

2086 
PALITEIRO - CURA DO BADALO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Sem marcas
Alt.: 16,5 cm

Toothpick holder- Cura do badalo
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century

€ 120 - 200
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2092 
GARRAFA- VASSOURA 
Em faiança policromada em tons de verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Sem marcas
Alt.: 25,5 cm

Bottle - Broom
In polychrome faience in shades of green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Unmarked

€ 150 - 200

2093 
ANTÓNIO ALVES CUNHA (1856-1941)
Garrafa - Vassoura 
Em faiança policromada em tons de verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcada na base “ANTONIO ALVES / CALDAS DA 
RAINHA / CUNHA” (1890-1925)
Alt.: 32,5 cm
Polychrome faience in shades of green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base “ANTONIO ALVES / CALDAS DA 
RAINHA / CUNHA” 1890-1925

€ 160 - 200

2090 
GARRAFA - VASSOURA
Em faiança policromada em tons de verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Sem marcas
Alt.: 27 cm

Bottle - Broom
Polychrome faience in shades of green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Unmarked

€ 150 - 200

2091 
GARRAFA - VASSOURA
Em faiança policromada em tons de verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Sem marcas
Alt.: 25,5 cm

Bottle - Broom
Polychrome faience in shades of green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Unmarked

€ 150 - 200
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2094
FRANCISCO GOMES DE AVELAR (1850-1918)

Parra de suspensão com frutos e legumes 
Em barro moldado, vidrado e policromado 

Fabrico das Caldas da Rainha,  
Portugal, séc. XIX/XX 

Marcado na base “F. GOMES D’AVELLAR / CALDAS DA RAINHA” 
insiso numa elipse. Carimbo na pasta datado de 1875-1918

30x44 cm

Hanging grape leaf with fruits and vegetables
In molded, glazed and polychrome terracotta 

Manufacture of Caldas da Rainha, 
Portugal, 19th/20th century 

Marked on the base “F. GOMES D’AVELLAR / CALDAS DA RAINHA” 
is inserted in an ellipse. Stamp on folder dated 1875-1918

€ 200 - 300
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2095 
JOSÉ ALVES CUNHA (1849-1901)
Floreira de suspensão - Molho de nabos 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base “JOSE A. CUNHA / CALDAS RAINHA / 
PORTUGAL”
Alt.: 30 cm

Hanging planter - turnip sauce
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base “JOSE A. CUNHA / CALDAS RAINHA / PORTUGAL”

€ 150 - 300

2096 
PRATO DE SUSPENSÃO - PÊSSEGOS
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marca ilegível na base
Diam.:27,5 cm

Hanging plate - Peaches
In glazed and polychromed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, sec. XIX / XX 
Ilegible mark on the base

€ 150 - 300
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2098 
PRATO DE SUSPENSÃO
Em barro moldado e modelado representando ramo de flores sobre fundo de areia 
Esculturas em barro moldado, modelado, vidrado e policromado representando 
ratos a comerem uma batata 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
(Partido e colado, pequenas faltas )
Diam.: 20 cm

Hanging plate
In molded and shaped terracotta representing a bunch of flowers on a sandy background 
Molded, shaped, glazed and polychrome sculptures representing rats eating a potato 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
(Broken and pasted, minor faults)

€ 80 - 100

2097 
PRATO DE SUSPENSÃO
Em barro vermelho, moldado, vidrado e 
policromado representando maças, figos 
e folhas 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Sem marcas
Diam.: 27 cm

Hanging plate
In red clay, moulded, glazed and polychromed 
representing apples, figs and leaves 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 100 - 200
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2100 
PRATO COM FEIJÃO VERDE
Prato de suspensão em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(pequenas faltas e defeitos)
Diam.: 14 cm

Dish with green beans
Hanging plate in glazed and polychrome clay 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 50 - 100

2101 
JOÃO DUARTE ANGELICO (1906-1926)
Pequeno prato com favos de ervilhas 
Prato de suspensão em barro vidrado e policromado em tons 
de amarelo e verde 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base “JOÃO DUARTE/ ANGELICO/ CALDAS” 
(1906-1926) 
(pequenas faltas e defeitos)
Diam.: 14 cm

Small plate with pea combs
Hanging plate in glazed and polychrome terracotta in shades of 
yellow and green 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century  
Marked on the base “JOÃO DUARTE/ ANGELICO/ CALDAS” 
(1906-1926) 
(small faults and defects)

€ 100 - 200

2099 
PRATO COM FRUTOS
Prato de suspensão em barro vidrado e 
policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Sem marcas
Diam.: 13 cm

Plate with fruits
Hanging plate in glazed and polychrome 
terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 80 - 120
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2104 
JARRO - PAPAGAIO
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marca na base
Alt.: 20,5 cm

A Jar - Parrot
In polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base

€ 80 - 120

2102 
JARRO - PAPAGAIO
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX
Alt.: 20,5 cm

A Jar - Parrot
In polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century

€ 50 - 100

2103 
JARRO - PAPAGAIO
Em barro policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
(partido no bocal)
Alt.. 23,5 cm

A Jar - Parrot
In polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
(broken in the mouthpiece)

€ 50 - 100
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2106 
HERCULANO ELIAS (1864-1939)
Prato de suspensão 
Em barro moldado e modelado representando ramo 
de flores sobre fundo de areia 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado H. ELIAS /CALDAS/ DA RAINHA 
(aba restaurada)
Diam.: 20,5 cm

Hanging plate
In molded and shaped terracotta representing a bunch of 
flowers on a sandy background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked H. ELIAS /CALDAS/ DA RAINHA

€ 50 - 100

2105 
HERCULANO ELIAS (1864-1939)
Prato de suspensão 
Em barro moldado e modelado representando ramo de flores 
sobre fundo de areia 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “H. ELIAS /CALDAS/ DA RAINHA” 
(aba restaurada)
Diam.: 20,5 cm

Hanging plate
In molded and shaped terracotta representing a bunch of flowers on a 
sandy background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked “H. ELIAS /CALDAS/ DA RAINHA” 
(restored flap)

€ 50 - 100

2107 
JARRA
Em barro com decoração policromada em tons de 
castanho, flor em alto-relevo sobre fundo de areia 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(faltas e defeitos)
Alt.: 20 cm

A jar
In glazed and polychrome clay in shades of brown, flower 
embossed on a sand background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(small chips)

€ 50 - 100

88 89



2108 
TRAVESSA
Em barro policromado simulando verga 
Decoração de frisos com flores e pássaros 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas
22,5x28 cm

A serving tray
In polychrome terracotta simulating wicker 
Frieze decoration with flowers and birds 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century

€ 50 - 100

2109 
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Prato de aba larga 
Em barro vidrado em tons de verde 
Aba decorada com escultura de vulto perfeito representando sapo 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX 
Marcado na base “F.F.C.A. - FABRICA DE FAIANÇAS CALDAS DA RAINHA” 
Datado e numerado 
(restauros, aba partida e colada)
Diam.: 32 cm

Wide-brimmed plate
In glazed and shades of green terracotta 
Brim decorated with a perfect figure sculpture representing a frog 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th century 
Marked
On the base “F.F.C.A. - FABRICA DE FAIANÇAS CALDAS DA RAINHA”
Dated and numbered 
€ 250 - 300
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2111 
PRATO
Em barro moldado representando repteis, 
borboleta e musgo 
Decoração policromada 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX
Diam.: 24 cm

Plate
 In molded terracotta representing reptiles, 
butterfly and moss 
Polychrome decoration 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century

€ 100 - 200

2110 
JOSÉ ALVES CUNHA (1849-1901)
Prato de suspensão 
Em barro vermelho moldado, modelado, vidrado e 
policromado representando repteis e sapos sobre musgo 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado JOSE A. CUNHA / PORTUGAL / CALDAS DA 
RAINHA
Diam.: 23,5 cm

Hanging plate
In molded, shaped, glazed and polychrome red terracotta 
representing reptiles and frogs on moss 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base

€ 150 - 300
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2112
JARRO COM TAMPA E PRATO

Em faiança portuguesa 
Decoração relevada e policromada representando 

lagartos, borboleta e escaravelhos 
Fabrico das Caldas da Rainha com marca de Manuel 

Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) 
(faltas e defeitos)
Alt.: 29 cm (jarro) 

Diam.: 24 cm (prato)

Jar with cover and plate
In Portuguese faience 

Relieved and polychrome decoration representing lizards, 
butterfly and beetles 

Manufacture of Caldas da Rainha 
Mark of Manuel Cipriano Gomes Mafra (1829-1905) 

(faults and defects)

€ 1.750 - 2.500
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2113 
JARRO
Em barro vidrado 
Decoração em tons de bege, verde e vinoso 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Pega em forma de cão e corpo com decoração moldada com motivos de caça 
Portugal, Séc. XIX 
(pequenas faltas)
Alt.: 20 cm

A jar
In glazed terracotta 
Decoration in shades of beige , green and vinous 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Dog-shaped handle and body with molded decoration with hunting motifs 
Portugal, 19th century 
(minor faults)

€ 80 - 100

2114 
ANTÓNIO DE SOUSA LIRO (1855-1862)
Jarro 
Em barro vidrado em tons de amarelo 
Decoração em tons de amarelo representando parras, uvas e 
crianças 
Marcado “A.S.L.”
Alt.: 32 cm

A jar
In glazed terracotta 
Decoration in shades of yellow represeanting vines, grapes and children’s  
Marked “A.S.L.”

€ 600 - 800
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2115
JARRO PARA ÁGUA

Em barro policromado  
Decoração em tom de verde com lagartixa 

em alto-relevo 
Fabrico das Caldas da Rainha 

Portugal, séc. XX 
Sem marcas

Alt.: 29 cm

Water jar 
In polychrome terracotta 

Decoration in a shade of green with embossed 
lizard 

Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 

Unmarked

€ 180 - 250
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2116 
JARRA
Em barro vidrado e policromado  
Decoração em tons de verde com cachos de cerejas em relevo 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base “F.F.C.R.” datado de 1902 e numerado 25 
(pequenas esbeiçadelas)
Alt.: 22,5 cm

A jar
In glazed and polychrome terracotta  
Decoration in shades of green with embossed bunches of cherries 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked “F.F.C.R.”, dated 1902 and numbered 25

€ 200 - 300

2117 
CASTIÇAL - FLAMINGOS E FLOR
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base 
(pequenas faltas)
Alt.:23,5 cm

Candlestick - flamingos and flower
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base 
(minor faults)

€ 60 - 80
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2118 
CUSPIDEIRA - ORELHA
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado
13x9,5 cm

A spitton - Ear
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked

€ 200 - 400

2119 
ESCARRADOR - SAPO
Em barro policromado e vidrado, com 
decoração em tons de verde, azul e amarelo 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado 
17x28x23 cm

Spitton - frog
 
In polychrome and glazed terracotta, decorated in 
shades of green, blue and yellow 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked 

€ 250 - 350
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2120 
SANDES
Escultura em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas
Alt.: 7 cm

Sandwiches
Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 50 - 100

2121 
CHOURIÇO
Escultura em barro vermelho e pintado 
com tintas não cerâmicas (tintas de óleo) 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Comp.: 10,5 cm
Sculpture in red clay and painted with non-
ceramic paints (oil paints) 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century

€ 60 - 80

2122 
SANDES
Escultura em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas
13,5 cm

Sandwiches
Sculpture in glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked

€ 80 - 120
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2123 
TINTEIRO - MESA DE SNOOKER
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marca 
(faltas e defeitos)
6x14x9,5 cm

An inkwell- Snooker table
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(faults and defects)

€ 180 - 240

2124 
PISTOLA
Escultura em barro vidrado  
Fabrico das Caldas da Rainha 
Marcado NF
7x10,5 cm

Gun
Sculpture in glazed terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Marked NF

€ 80 - 100

2125 
CINZEIRO - CESTO DE VERGA COM CIGARRO E FÓSFORO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base “ALVARO JOSE CALDAS”
7x 11,5 cm

Ashtray - wicker basket with cigarette and match
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on the base “ALVARO JOSE CALDAS”

€ 60 - 100

2126 
CINZEIRO - PÁ DO LIXO COM BEATAS DE CIGARRO
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
(cabo da pá colado)
Comp.: 13 cm

Ashtray - Dustpan with cigarette butts
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
(paddle handle glued)

€ 50 - 100
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2127 
JARRA
Em barro vidrado e policromado 
Decoração com timbres alusivos aos 
descobrimentos portugueses (Caravela e Torre de 
Belém) e frisos de cordas entrelaçadas 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marca na base ilegível 
Marcado na base
Alt.: 25,5 cm

A jar
In glazed and polychrome terracotta 
Decoration with timbres alluding to the Portuguese 
discoveries (Caravel and Belem Tower) and friezes with 
intertwined strings 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked on base

€ 80 - 100

2129 
CAIXA - ROMÃ
Em barro moldado e policromado 
representando Romã 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc XX 
Marcado “F.F.C.R.”
Alt.: 9,5 cm

Box - Pomegranate
In molded, glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked “F.F.C.R.”

€ 50 - 80

2128 
CINZEIRO - ARMAS DO REINO DE PORTUGAL
Em barro vidrado e policromado  
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base
17x15 cm

Asthray - Coat of arms of the kingdom of Portugal
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century

€ 50 - 100

2130 
CAIXA - LEÃO E FLORES 
Em barro vidrado e policromado 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Marcado na base
5,5x9x3,5 cm

Box - Lion and flowers
In glazed and polychrome terracotta 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Marked on base

€ 30 - 50

108

109



2131 
CAIXA - NINHO
Em barro  moldado com decoração relevada e policromada representando elementos vegetalistas e 
ovos 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
Sem marcas 
(tampa posterior, pequenas faltas e defeitos)
8,5x11 cm

Box - Nest
In molded terracotta with relief and polychrome decoration representing plant elements and eggs 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
Unmarked 
(back cover, minor faults and defects)

€ 60 - 100

2132 
PAR DE CAIXAS COM TAMPA
Em barro vidrado
Decoração relevada e policromada em forma de cabeça
Fabrico das Caldas da Rainha
Uma marcada Mafra (possivelmente de Manuel Mafra) e outra sem marca
13x16 cm

A pair of boxes with covers
In glazed terracotta
Relieved and polychrome sweetness in the shape of a head
Manufacture of Caldas da Rainha
One marked  "Mafra" (possibly Manuel Mafra), the other with no marks

€ 600 - 800
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2133 
AZULEJO PARA SUSPENSÃO
Em barro moldado, vidrado e policromado 
representando percebe, mexilhão, berbigão, 
amêijoas e algas 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado na base “BELLO/CALDAS”
14x15 cm

Hanging tile
In molded, glazed and polychromed terracotta representing 
barnacle, mussel, cockle, clams and seaweed 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Market on base “BELLO/CALDAS”

€ 50 - 80

2134 
RAFAEL BORDALO PINHEIRO (1846-1905)
Azulejo para suspensão 
Em barro, moldado, vidrado e policromado representando 
ramos de cerejas sobre fundo castanho 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XIX/XX 
Marcado “F.F.C.R.”
13,5x13,5 cm

Hanging tile
In moulded, glazed and polychromed terracotta representing branches 
of cherries on a brown background 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 
Marked “F.F.C.R.”

€ 20 - 40

2135 
AZULEJO
Em barro vidrado e policromado 
representando flores 
Fabrico das Caldas da Rainha 
Portugal, séc. XX 
(faltas no vidrado)
14x14 cm

Tile
In molded, glazed and polychromed terracotta 
representing flowers 
Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 20th century 
(faults in the glaz)

€ 20 - 40
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2136
BANCO - TRONCO DE ÁRVORE COM REPTEIS

Em barro moldado, modelado e vidrado 
Fabrico das Caldas da Rainha 

Portugal, séc. XIX/XX 
(restauro)

Alt.: 46,5 cm

A stool - Tree Trunk with reptiles
In molded, shaped and glazed terracotta 

Manufacture of Caldas da Rainha 
Portugal, 19th/20th century 

(restoration)

€ 500 - 1.000
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GLOSSÁRIO E TERMOS FREQUENTES
Nas presentes condições negociais e nas comunicações da VERITAS entende-se como:
Catálogo – Toda e qualquer propaganda, brochura, lista de preços ou publicação da VERI-
TAS.
Peça(s), Bens ou Lote(s) – Referem-se aos artigos ou objectos comercializados pelas VERI-
TAS, podendo estes constituir, ou não, obras de arte originais.
Obra de Arte Original – Corresponde, nos termos do artigo 54.º, n.º 2, do Código do Direito 
de Autor e dos Direitos Conexos, a qualquer obra de arte gráfica ou plástica, tal como quad-
ros, colagens, pinturas, desenhos, serigrafias, gravuras, estampas, litografias, esculturas, 
tapeçarias, cerâmicas, vidros e fotografias, na medida em que seja executada pelo autor 
ou se trate de cópias consideradas como obras de arte originais, devendo estas ser nu-
meradas, assinadas ou por qualquer modo por ele autorizadas.
Lance – Oferta de um preço por determinado lote no decurso de uma licitação.
Preço de Martelo – Corresponde ao preço pelo qual um lote é adjudicado pelo pregoeiro a 
favor do correspondente comprador.
Potencial Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, e que pode por si ou através 
de representante, nos termos condições negociais, licitar os lotes apresentados em leilão.
Comprador – É a pessoa maior e registada no leilão, que apresentar por si ou através de 
representante, nos termos das condições negociais, o lance mais alto e a quem o pre-
goeiro confere o lote pelo preço de martelo.
Comissão de Compra - Corresponde à comissão relativa à compra de peça(s) ou lote(s), 
aplicada sobre o preço de martelo, incluindo IVA à taxa legal, e paga pelo comprador à 
taxa aplicável.
Vendedor – É a pessoa ou entidade que celebra com a VERITAS um contrato de consig-
nação para venda e/ou colocação de bens em leilão.
Comissão de Venda – Corresponde à comissão relativa à venda, a deduzir do preço de mar-
telo, incluindo IVA à taxa legal, e suportada pelo vendedor à taxa aplicável.
Taxa Aplicável – Corresponde às taxas aplicáveis à comissão de venda e à comissão de 
compra praticadas e devidamente publicitadas ou especificadas pela VERITAS.

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

ARTIGO 1º - REGISTO

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

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

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

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

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

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

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

ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

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

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

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

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

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

ARTIGO 8º - LEVANTAMENTO E TRANSPORTE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

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

ARTIGO 9º - FALTA DE PAGAMENTO OU LEVANTAMENTO DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

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

ARTIGO 10º - DIREITOS SOBRE FOTOGRAFIAS E PUBLICAÇÕES APÓS A VENDA

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

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

à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza 
expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia 
referente ao cumprimento do referido artigo.
d.  A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor 
de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e 
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e 
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza 
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos 
das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.

ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

a. Salvo expressa indicação contrária do vendedor, sobre quaisquer peças colocadas em 
leilão e não vendidas, a leiloeira reserva-se o direito de nos 20 (vinte) dias úteis após o té-
rmino 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 anteri-
ores, a VERITAS poderá vender o bem sem sujeição ao valor de venda mínimo acordado entre 
as partes, recebendo sobre a venda as comissões, taxas ou custos estipulados no contrato 
celebrado entre as partes, tendo ainda o direito a deduzir quaisquer quantias devidas pelo 
vendedor à leiloeira.

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

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

ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

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

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

As comunicações da VERITAS dirigidas a vendedores, compradores, potenciais compra-
dores ou proprietários, deverão ser feitas por fax, correio electrónico, telefone ou por cor-
reio 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 
privadas, para cumprimento de obrigações jurídicas, incluindo, sem excluir, a Autoridade 
Tributária, a Direcção-Geral do Património Cultural, a Polícia Judiciária e a Sociedade Por-
tuguesa de Autores.
d. Pelo facto de exercer a actividade leiloeira, a VERITAS é considerada uma entidade obriga-
da à adopção de medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Financiamento 
do Terrorismo para os efeitos da Lei 83/2017 de 18 de Agosto - Artigo 4.º n.º 1 alínea i), 
bem como dos regulamentos sectoriais emitidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica como o Regulamento n.º 314/2018 de 25 de Maio.
Por ser considerada uma entidade obrigada, a VERITAS está adstrita, no cumprimento do 
dever de identificação e diligência, a identificar os seus clientes sempre que ocorra: (i) uma 
relação de negócio; (ii) uma transacção ocasional superior a €15.000,00 (quinze mil euros); 
ou (iii) sempre que suspeite que a transacção, independentemente do seu valor, esteja a 
usar fundos provenientes do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo.
e. 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 pessoais dos sujeitos dos dados.
f. 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 superior com fundamento no cumprimento de obrigações jurídicas aplicáveis ou 
utilização em eventuais processos judiciais.
g. Nos termos da legislação aplicável em matéria de dados pessoais, é conferido ao su-
jeito 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 reclamação à Comissão Nacional de Protecção de 
Dados (https://www.cnpd.pt).
h. 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.

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

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

ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

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

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

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

ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu pos-
terior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade 
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto, 
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes, 
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabi-
lidade exclusiva do vendedor.

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

Perdas ou danos, incluindo furto ou roubo, que ocorram a quaisquer bens 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 con-
sequências do incumprimento das condições negociais estipuladas no presente documento, 
nomeadamente nos casos em que estejam previstas indeminizações à leiloeira e/ou ao com-
prador.

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

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

ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia 
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, de-
duzidas 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 responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entre-
gar 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 identifi-
cação 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 



CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO
Os nossos especialistas estão disponíveis para uma avaliação das suas 
peças, gratuita e sem compromisso de venda

KNOW THE VALUE 
OF YOUR ASSETS
Our experts are available for an informal appraisal of your items, free of charge and 
regardless of any sale commitment in
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NOME  Name

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.
This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA  Return completed and signed to (+351) 2179480009 ou/or  info@veritas.art

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

Beneficiário  Beneficiary PERIHASTA

Banco  Bank bpi

Balcão  Branch Marquês de Tomar

NIB 0010 0000 46263080001 82

IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT  BIC BBPIPTPL

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL

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

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

AVALIAÇÕES
Todas as avaliações informais são inteiramente gratuitas e sem 
compromisso. Para marcar uma avaliação deverá contactar-nos 
telefonicamente através do número 217 948 000, ou por email 
para avaliacao@veritas.art

ORDENS DE COMPRA E LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Na indisponibilidade para uma licitação presencial, a VERITAS 
poderá licitar em nome do cliente através de uma ordem de 
compra, ou telefonicamente, na data e hora do leilão. Poderá 
remeter-nos o seu pedido através do número 217 948 000, ou 
do email info@veritas.art 

PAGAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser pagos num prazo máximo de 
5 dias úteis após o leilão. Poderão ser pagos por multibanco, 
cheque, numerário, ou transferência bancária. As transferências 
bancárias deverão ser acompanhadas de referência ao nº da 
factura, e utilizar os seguintes dados:  

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS
Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para 
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar 
uma marcação através do nosso número geral

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

APPRAISALS
Our information appraisals are free of charge and non-binding
Should you consider consign with us please contact one of our 
experts at +351 21 794 8000 or avaliacao@veritas.art

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to ac-
cept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 or to info@veritas.art

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Pay-
ment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:

Beneficiary         PERIHASTA 

Bank                   BPI

Branch                Marquês de tomar

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots should be collected up to 10 days after the sale, and
after full invoice payment
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NOME Name

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

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

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

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Nº Sale #                                                                                                                                                            DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

ORDEM DE COMPRA Absentee Bid

LICITAÇÃO TELEFÓNICA Phone Bid

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
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