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CHRISTO (1935-2020)
“Wrapped Can”
Metal
Assinado e datado 61 na base
12x10,2 cm
Exposições/Exhibitions:
“KWY PARIS 1958-1968”, Centro Cultural de Belém (CCB), Lisboa,
2001, Cat. p. 210.
Proveniência/Provenance:
Colecção Costa Pinheiro;
Colecção particular/Private collection.

Metal
Signed and dated 61 at the base
€ 3.500 - 5.000

10

2

JOSEPH BEUYS (1921-1986)
“Pflanholz, Wirtschaftswerte”, 1978-1984
Semeador em madeira com ponta em metal montado sobre
painel de madeira
Assinado e com carimbo “Haupstrom” na pega
Ed. 3, Edition Staeck, Heidelberg
50,5x40,5 cm
Exposições/Exhibitions:
“Meltem: Work in Progress”, Centre National d’Art
Contemporain, Grenoble, 1988.
Proveniência/Provenance:
Galleria Lucrezia De Domizio, Pescara;
Galerie Antiope, Paris;
Pierre Cornette de Saint Cyr Collection;
Galeria Nasoni, Porto;
Colecção Artur Jorge, Lisboa.

Wooden dibber with metal tip mounted on wooden panel
Signed and stamped “Haupstrom” on the handle
Ed. 3, Edition Staeck, Heidelberg
€ 18.000 - 25.000

12

I CAN SEE THEY ARE PERFECT
IMAGES FOR AN ARGUMENT
ABOUT THE OBJECTIFICATION
OF WOMEN, AND IF SOMEONE
THINKS THAT, IT IS VERY
DIFFICULT TO GAINSAY IT. BUT
IT IS A COINCIDENTAL AND
UNFORTUNATE READING THAT
HAS NOTHING TO DO WITH THE
WORK. AS AN ARTIST, I HAVE
A RESPONSIBILITY TO ART.
AS A HUMAN BEING, I HAVE A
RESPONSIBILITY TO SOCIETY.
I WAS BROUGHT UP A
SOCIALIST AND I THINK OF
MYSELF AS A FEMINIST AND I
DON’T NEED TO DEFEND MY
POLITICAL STANCE

”

ALLEN JONES INTERVIEWED BY NICHOLAS WROE
THE GUARDIAN, 2014

”

ALLEN JONES
14

3

ALLEN JONES (N. 1937)
"Stand Out", 1993
Óleo sobre figura em fibra de vidro e madeira
185x116x62 cm
Com carimbo da Galleria d'Arte Maggiore Bologna.

Oil on fiberglass figure and wood
With stamp from Galleria d'Arte Maggiore Bologna.
€ 80.000 - 120.000

16

18

4

FRANCIS ALŸS (N. 1959)
Sem título
Grafite e óleo sobre papel vegetal, fita
adesiva e jornal
Assinada e datada 09
38,5x28,5 cm
Proveniência/Provenance:
Pilar Corrias Gallery, Londres;
Colecção particular/Private collection.

Untitled
Graphite and oil on vellum, adhesive tape and
newspaper collage
Signed and dated 09
€ 12.000 - 18.000

20

5

TAMAR HALPERN (N. 1979)
“A dummy in a dressmaker’s shop”, 2012
Tinta ultrachrome sobre papel
205x153 cm

Ultrachrome ink on paper
€ 3.000 - 5.000

22

6

JOSH SMITH (N. 1976)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2006 no verso
61x45,5 cm
Com etiqueta da Skestos Gabriele Gallery,
Chicago, Illinois no verso.

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2006 on the reverse
With label from Skestos Gabriele Gallery,
Chicago, Illinois on the reverse.
€ 4.000 - 6.000

24

7

GARDAR EIDE EINARSSON (N. 1976)
"I am a successful young thief"
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2007 no verso
152x122 cm.

Acrylic on canvas
Signed and dated 2007 on the reverse
€ 8.000 - 12.000

26

DRAWING PERHAPS HAS
SOMETHING TO DO WITH
SHADOW, WITH THE DARK
SIDE OF THE DRAWER. IT
REVEALS, THROUGH THE
SHADOW, THE LIGHT SIDE OF
THINGS. OR MAYBE IT HAS
SOMETHING TO DO WITH THE
SUBJECT'S INNER LIFE, WITH
THE DEEPER, MORE INTIMATE
MEANING OF THINGS.

”

CILDO MEIRELES INTERVIEWED BY FREDERICO MORAIS
IN CILDO MEIRELES: SOME DRAWING (1963-2005), 2005

”

CILDO MEIRELES
28

CILDO MEIRELES:
UM RELATIVIZAR DO
CONHECIMENTO DO MUNDO

Cildo Meireles: A Relativisation of Knowledge of the World
ANGELA GRANDO, PPGA/UFES
JULIANA ALMONFREY, UFES

(...)
Sabemos que Meireles inicia seu trabalho através do desenho,
prática que se mantém viva e engendra um diversificado acervo
de obras que produzidas ao longo dos anos tecem pontos
de diálogos com seus trabalhos no campo tridimensional e
objetual. Em muitos desenhos percebemos traços, sinais, indícios
da gênese de ideias que posteriormente são explorados em
outras pesquisas do artista. Desse modo, o desenhar em Cildo
Meireles pode também ser encarado como uma espécie de
“laboratório informal” no qual o artista projeta questões que
serão posteriormente desenvolvidas. Ao ser perguntado sobre o
significado do desenho em sua poética, ele respondeu:

(...)

O desenho talvez tenha alguma coisa a haver com sombra, com
o lado sombrio do desenhador. Revela, pela sombra, o lado claro
das coisas. Ou talvez tenha alguma coisa a ver com a vida interior
do sujeito, com o significado mais profundo e íntimo das coisas. 3

Drawing perhaps has something to do with shadow, with the dark

Numa espécie do que chamou de “embriaguez gráfica” e
“fruto do prazer mesmo de ver uma coisa se transformando,
indefinidamente, em outra” 4, o artista exercita num traçado
sincopado e abreviado, de uma energia marcante uma espécie de
tumulto gráfico e cria seus personagens, os quais muitas vezes
surgem indeterminados por um rápido e sintético traçado. Entre
essas “quase-figuras”, muitas vezes imperceptíveis, aparece um
personagem que é recorrente em muitos de seus desenhos. Tratase de uma figura de óculos escuros, que usa um chapéu e veste
uma capa. Conta o artista que a presença desse personagem
em seus desenhos começa no período de sua mudança em
1967 de Brasília para o Rio de Janeiro e pode ser relacionada a
um sonho, que muitas vezes se repetia, no qual uma figura de
óculos escuros, chapéu e capa o perseguia 5. Nesses desenhos,
em meio a confluência dos vários motivos e figuras surgem
vestígios de construções arquitetônicas sob a forma de muros
ou paredes. Estes elementos arquitetônicos funcionam tanto
como um demarcador de uma área que colabora para uma certa
organização espacial na confusão dos elementos inscritos na
cena, quanto como um indício do deslocamento do espaço:
interior / exterior. Ademais, o tal personagem em sua obra
permite uma alusão à tensa atmosfera de repressão que invadia
o cotidiano dos grandes centros brasileiros, gerando sentimentos
de medo e de desconfiança de tudo e de todos, no período do

In a kind of what he calls "graphic intoxication" and "fruit of the

We know that Meireles began his work with drawing, a practice
that has been kept alive and has produced a diverse body of
work that, over the years, has woven dialogues with his works
in the three-dimensional and object fields. In many drawings we
perceive traces, signs, indications of the genesis of ideas that
are later explored in other researches of the artist. In this way,
drawing in Cildo Meireles can also be seen as a kind of "informal
laboratory" in which the artist projects questions that will be
developed later. When asked about the meaning of drawing in his
poetics, he replied:

side of the drawer. It reveals, through the shadow, the light side of
things. Or maybe it has something to do with the subject's inner
life, with the deeper, more intimate meaning of things. 3

pleasure of seeing one thing transforming itself indefinitely into
another" 4, the artist exercises a kind of graphic turmoil in a
sand creates his characters, which often appear undetermined
by a quick and synthetic stroke. Among these "quasi-figures",
often unnoticed, appears a character who is recurrent in many
of his drawings. It is a figure with dark glasses, wearing a hat
and a cape. The artist says that the presence of this character in
his drawings begins in the period when he moved from Brasília
to Rio de Janeiro in 1967 and can be related to a dream, which

regime repressivo da ditadura militar.
Entretanto, em outros desenhos desse mesmo período o
aspecto narrativo cede espaço aos elementos arquitetônicos que
desenvolvem-se sob tônica da instabilidade. Lidando com um
imaginário-construtivo de ambientes internos, o artista elabora
uma imagem surreal, na qual objetos domésticos e elementos
arquiteturais se fundem e se confundem numa espécie de
passagem de planos, invasões e desvios de massas cromáticas que
impregnam a cena. Em contraste com os trabalhos anteriores de
rápida execução e de exploração gráfica da linha, a composição
dá lugar a um traçado mais calmo que constrói áreas incertas
e desconcertantes. Nesses desenhos, a aparição das manchas
informes contrasta com o traço retilíneo das paredes e acaba por
desestabilizar, por meio de uma espécie de embate entre forma
rígida e forma mole, a organização do espaço interno da cena.
Podemos inferir que, ao destituir o espaço arquitetônico de sua
noção convencional, operando fusões espaciais e revertendo sua
lógica corrente pela via do imaginário, Meireles já começava a
elaborar suas ideias acerca da desconstrução do modo euclidiano
do espaço, vista na série Espaços Virtuais: cantos. Desenvolvida
especialmente no período em que Meirelles vai residir na cidade
litorânea de Parati, em 1968, essa série reflete um processo de
imersão introspectiva do artista que, entre outras indagações,
amplia o espaço de sua prática desenhística.
(...)
Apresentado no Congresso Internacional da Associação de
Pesquisadores em Crítica Genética, X Edição, Porto Alegre, 2012

often repeated itself, in which a figure wearing dark glasses,
a hat and a cape chased him 5. In these drawings, amid the
confluence of the various motifs and figures there appear traces
of architectural constructions in the form of walls or enclosures.

Referências bibliográficas:
Texto completo disponível em
https://editora.pucrs.br/anais/apcg/edicao10/Angela.Grando.pdf

These architectural elements function both as a demarcating area
that contributes to a certain spatial organization in the confusion
of the elements inscribed in the scene, and as an indication of
the displacement of space: interior / exterior. Furthermore, this
character in his work allows an allusion to the tense atmosphere
of repression that invaded the daily life of the great Brazilian
centers, generating feelings of fear and distrust of everything and
everyone during the repressive regime of the military dictatorship.

3 Entrevista Cildo Meireles - Frederico Morais. In: CILDO Meireles:
Algum desenho (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco
do Brasil, 2005. Catálogo de exposição. p. 56.

However, in other drawings from the same period, the narrative
aspect gives way to architectural elements that develop under the
tonic of instability. Dealing with a constructive-imaginary of internal
environments, the artist elaborates a surreal image, in which domestic
objects and architectural elements merge and get confused in a kind
of passage of planes, invasions, and deviations of chromatic masses
that impregnate the scene. In contrast to earlier works of rapid
execution and graphic exploration of line, the composition gives way
to a calmer stroke that builds uncertain and disconcerting areas. In
these drawings, the appearance of the informal stains contrasts with
the straight line of the walls and ends up destabilizing, through a kind
of clash between rigid and soft form, the organization of the internal
space of the scene.
We can infer that by stripping architectural space of its conventional
notion, operating spatial fusions and reversing its current logic
through the imaginary, Meireles was already beginning to elaborate his
ideas about the deconstruction of the Euclidean mode of space, seen
in the series Virtual Spaces: corners. Developed especially during the
period in which Meirelles went to live in the coastal city of Parati, in
1968, this series reflects a process of introspective immersion by the
artist who, among other inquiries, expanded the space of his drawing
practice.
(...)
Presented at the International Congress of the Association of
Researchers in Genetic Criticism, X Edition, Porto Alegre, 2012
References:
Full text available at: https://editora.pucrs.br/anais/apcg/edicao10/
Angela.Grando.pdf
3 Interview Cildo Meireles - Frederico Morais. In: CILDO Meireles: Some
Drawing (1963-2005). Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil,
2005. Exhibition catalog. p. 56.
4 Text by Cildo Meireles. In: CILDO MEIRELES. Geography of Brazil. Rio

4 Texto de Cildo Meireles. In: CILDO MEIRELES. Geografia do Brasil.
Rio de Janeiro: Artviva, 2001. Catálogo de exposição. 2001, p. 21.

de Janeiro: Artviva, 2001. Exhibition catalog. 2001, p. 21.
5 CILDO, 2005, p. 3

5 CILDO, 2005, p.30.
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8

CILDO MEIRELES (N. 1948)
Sem título
Guache e tinta-da-china sobre papel
Assinado e datado 1967
47,5x66,3 cm

Untitled
Gouache and ink on paper
Signed and dated 1967
€ 20.000 - 30.000

32

SEI QUE TIREI AS SOMBRAS
DA SOMBRA. DEI-LHES
CORPO, PORQUE FIZ OS
PLEXIGLASS, MAS ESTE É
TRANSPARENTE, TEM MENOS
MATÉRIA. OS LENÇÓIS, NÃO
OS IA FAZER EM PLEXIGLASS,
PORQUE A GENTE NÃO
SE DEITA EM CIMA DESSE
MATERIAL E O PLÁSTICO
TAMBÉM NÃO É AGRADÁVEL...
NÃO SE TRABALHA SÓ COM
A CABEÇA: TRABALHO
MUITO COM OS OLHOS E
COM AQUILO QUE SE OUVE:
TRABALHA-SE COM TUDO.

”

LOURDES CASTRO EM ENTREVISTA AO ÍPSILON, 2010

”

LOURDES CASTRO
34

9

LOURDES CASTRO (1930 - 2022)

“Sombra projectada de Isaura Moniz de Bettencourt”, anos 60
Recorte e bordado sobre tecido de algodão
Assinado
56,5×56,5 cm
Exposições/Exhibitions:
“Além da Sombra”, Centro de Arte Moderna - Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 1992, Cat. p. 80; “Anos 60”, Museu de Arte
Contemporânea, Funchal, 1997; “Portugal Portugueses - Arte
Contemporânea”, Museu Afro-Brasil, São Paulo 2015.

“Sombra projectada de Isaura Moniz de Bettencourt”, 60’s
Cutwork and embroidery on cotton fabric
Signed
€ 25.000 - 35.000

36

ENTREABREM-SE ARMÁRIOS
E VEMOS NA PENUMBRA DO
SEU INTERIOR LUZES MUITO
FORTES. SÃO COISAS QUE
VÊM ATÉ NÓS COM UMA
CLAREZA INSUPORTÁVEL
DESDE UM TEMPO JÁ QUASE
INDISTINTO. NESTE CASO UM
RIO MANSO E IR PESCAR COM
ALGUÉM QUE TALVEZ TIVESSE
PARTIDO DEMASIADO CEDO.

”

IN PEDRO CABRITA REIS, FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, 1992

”

PEDRO CABRITA REIS
38

10

PEDRO CABRITA REIS (N. 1956)
Sem título
Madeira pintada e caixa de utensílios de pescador
Assinada e datada 89 no verso
37x57,3x36,5 cm
Bibliografia/Literature:
“Pedro Cabrita Reis”, Fundação Calouste Gulbenkian - Centro
de Arte Moderna, 1992, pp. 16-17, img. IV.

Untitled
Painted wood and box of fisherman’s tools
Signed and dated 89 at the back
€ 5.000 - 8.000

40

11

PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
Sem título
Acrílico sobre madeira
Assinado e datado 1990 no verso
122x125 cm

Untitled
Acrylic on wood
Signed and dated 1990 on the reverse
€ 4.500 - 6.000

42

12

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 1998
Madeira, espelhos e vidros
70x150x115 cm
Exposições/Exhibitions:
“desenho.escultura”, Pavilhão Branco do
Museu da Cidade, Lisboa, 1999, Cat. pp.
76-77; “José Pedro Croft”, Centro Galego
de Arte Contemporánea (CGAC), Santiago
de Compostela, 2003, Cat. pp. 126-127.

Untitled, 1998
Wood, mirrors and glass
€ 22.000 - 35.000

44

13

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 03
100x70 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 03
€ 4.000 - 6.000

46

14

STEPHEN CONROY (N. 1964)
“Study: Architect”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 02 no verso
152x76 cm
Com etiquetas do artista e da Marlborough
Gallery no verso.

Oil on canvas
Signed and dated 02 on the reverse
With labels from the artist and Marlborough
Gallery on the reverse.
€ 20.000 - 30.000

48

15

JORGE MOLDER (N. 1947)
Sem título
Da série “Anatomia e Boxe”
Gelatina e sais de prata
Assinada, datada 1996/97 e numerada 1/3 no verso
103x102 cm (mancha/image)
115,5x116,5 cm (papel/sheet)

Untitled
From “Anatomia e Boxe” series
Gelatin silver print
Signed, dated 1996/97 and numbered 1/3 on the reverse
€ 4.000 - 6.000

50
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17

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada
4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada
4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited in:
“Julião Sarmento Papel”, Ivorypress Art
Books Space II, Madrid, 2011; “Julião
Sarmento: Índex”, MACE Museu de Arte
Contemporânea de Elvas, Elvas, 2013,
Cat. pp. 126-127, p.171 (p&b).

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011; “Julião
Sarmento: Índex”, MACE Museu de Arte
Contemporânea de Elvas, Elvas, 2013,
Cat. pp. 126-127, p.171 (p&b).

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered 4/20
on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered 4/20
on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona

€ 1.800 - 2.500

€ 1.800 - 2.500

18

19

20

21

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada 4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm(mancha/image)

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada 4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada 4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)

“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada 4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011;
“Julião Sarmento: Índex”, MACE Museu
de Arte Contemporânea de Elvas, Elvas,
2013, Cat. pp. 126-127, p.171 (p&b).

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011;
“Julião Sarmento: Índex”, MACE
Museu de Arte Contemporânea de
Elvas, Elvas, 2013, Cat. pp. 126-127,
p.171 (p&b).

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011;
“Julião Sarmento: Índex”, MACE
Museu de Arte Contemporânea de
Elvas, Elvas, 2013, Cat. pp. 126-127,
p.171 (p&b).

Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011;
“Julião Sarmento: Índex”, MACE
Museu de Arte Contemporânea de
Elvas, Elvas, 2013, Cat. pp. 126-127,
p.171 (p&b).

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered
4/20 on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered
4/20 on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona

€ 1.800 - 2.500

€ 1.800 - 2.500

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered
4/20 on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
Cat. pp. 126-127, p.171 (p&b).

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered
4/20 on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
€ 1.800 - 2.500

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)

€ 1.800 - 2.500
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JULIÃO SARMENTO (1948-2021)
“1993”
Impressão digital sobre papel fotográfico
Assinada, datada 1993/2009 e numerada
4/20 no verso
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
40x60 cm (mancha/image)
Obra da mesma edição exposta em/
Work from the same edition exhibited
in: “Julião Sarmento Papel”, Ivorypress
Art Books Space II, Madrid, 2011; “Julião
Sarmento: Índex”, MACE Museu de Arte
Contemporânea de Elvas, Elvas, 2013,
Cat. pp. 126-127, p.171 (p&b).

Digital print on photographic paper
Signed, dated 1993/2009 and numbered 4/20
on the reverse
Ed. Polígrafa Obra Gráfica, Barcelona
€ 1.800 - 2.500

52
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ANA JOTTA (N. 1946)
“Pintura”, 1991
Ampliação de negativo 35 mm sobre papel brilhante
Assinada e datada MCMXCI
114x124,5 cm
Esta obra é uma ampliação de maior formato da peça que figurou
em/ This work is a bigger enlargement of the one exhibited in:
“Pintura”, Galeria Alda Cortez, Lisboa, 1991; “Rua Ana Jotta Retrospectiva”, Museu de Serralves, Porto, 2005, Cat. pp. 33 e 116
img. 107.

Enlargement of 35 mm negative on gloss finish paper
Signed and signed MCMXCI
€ 4.500 - 6.000
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NOÉ SENDAS (N. 1972)
“Crystal Girl nº 94”
Impressão jacto de tinta (tintas de pigmento)
sobre papel luster
Assinada e numerada 1/2 + 1 PA no verso
12,5x10 cm

Inkjet print (pigment ink) on luster photo paper
Signed and numbered 1/2 + 1 AP on the reverse
€ 1.000 - 2.000
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JEMIMA STEHLI (N. 1961)
Sem título
Da série “Studio Double”, 2005
C-print
Ed. 3 + 2PA
60x76 cm

Untitled
From “Studio Double” series, 2005
C-print
Ed. 3 + 2AP
€ 2.000 - 3.000
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MARGARIDA GOUVEIA (N. 1977)
“Díptico #1/Díptico #2”
Da série “It Doesn’t Move”
Díptico
Inkjet prints sobre papel Somerset Velvet
Assinadas, datadas 2007 e numeradas 1/1
PA no verso da moldura
111x146 cm (x2)

From “It doesn’t move” series
Diptych
Inkjet prints on Somerset Velvet paper
Signed, dated 2007 and numbered 1/1 AP on
the frame reverse
€ 3.000 - 4.000

NUNO CERA (N. 1972)
Sem título #1, 2002
Da série “Access”
C-print
Assinada em etiqueta no verso
Ed. 1/3 + 1 PA
111x148 cm

Untitled #1, 2002
From “Access” series
C-print
Signed on label on the reverse
Ed. 1/3 + 1 AP
€ 800 - 1.200
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JOAN FONTCUBERTA (N. 1955)
"J. G 23/4/99"
Da série "Hemogramas"
C-print
Assinada e datada 2000 no verso
Ed. 1/2
112x80 cm

"J. G 23/4/99"
From "Hemogramas" series
C-print
Signed and dated 2000 on the reverse
Ed. 1/2
€ 3.000 - 4.000
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OLEG KULIK (N. 1961)
"Alice vs Lolita"
Duratrans em caixa de luz
Assinado e datado 99 no verso
95x95 cm

"Alice vs Lolita"
Duratrans mounted on light box
Signed and dated 99 on the reverse
€ 5.000 - 8.000
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MÓNICA DE MIRANDA (N. 1976)
Sem título, 2011
Da série “Once upon a time”
Tríptico
Jacto de tinta sobre papel de algodão
Ed. 1/3 + 2 PA
50x75 cm (cada/each)
Com certificado de autenticidade da
artista.

Untitled, 2011
From “Once upon a time” series
Triptych
Inkjet print on cotton paper
Ed. 1/3 + 2 AP
With certificate of authenticity from the artist.
€ 2.000 - 3.000
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SARA & ANDRÉ (N. 1980/1979)
“Fundação Sara & André por Isabel Brison #2”, 2010
Prova jacto de tinta longa duração
Ed. 2/5 + 2 PA
100x70 cm
Obra da mesma edição exposta em/ Work from the same edition
exhibited in:
“Claim to Faim”, Fundação PLMJ, Lisboa, 2010.

Inkjet print
Ed. 2/5 + 2 AP
€ 2.000 - 3.000
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ALLAN SEKULA (1951-2013)
“Tha cabinet of D. Lombroso, Turin, 1998-200”
Da série “Titanic’s wake”
Díptico
C-print
Assinada e datada 1998 no verso
Ed. 5 + 1 PA
66x173 cm (com moldura/with frame)
Com etiqueta da Galeria Michel Rein.

From “Titanic’s wake” series
Diptych
C-print
Signed and dated 1998 on the reverse
Ed. 5 + 1 AP
€ 5.000 - 8.000
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SUSANA MENDES SILVA (N. 1972)
Sem título
C-print
Assinada e datada 2000 no verso
Ed. 3/3
50x75 cm

Untitled
C-print
Signed and dated 2000 on the reverse
Ed. 3/3
€ 800 - 1.200
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SUSANA MENDES SILVA (N. 1972)
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VASCO ARAÚJO (N. 1975)
Sem título
Díptico
Da série “Todos os que Caem”
Fotografia digital a cor
Assinada e datada 09 no verso de ambas
molduras
110×207 cm

Untitled, 2009
Diptych
From “Todos os que Caem” series
Color digital photograph
Signed and dated 09 on the reverse of both frames
€ 6.000 - 8.000

Sem título
C-print
Assinada, datada 2000 e numerada 3/3 no
verso
50x75 cm
Obra da mesma edição na colecção da
Fundação PLMJ, reproduzida em Miguel
Amado, “Ponto de Vista. Obras da Colecção
da Fundação PLMJ”, pp. 226-227.

Untitled
C-print
Signed, dated 2000 and numbered 3/3 on the
reverse
Work from the same edition in the PLMJ
Foundation collection, reproduced in Miguel
Amado, “Ponto de Vista. Obras da Colecção da
Fundação PLMJ”, pp. 226-227.
€ 800 - 1.200
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RITA MAGALHÃES (N. 1974)
Sem título
Fotografia a cores
Assinada, datada 2004 e numerada 1/5 no verso
70x50 cm

Untitled
Color photograph
Signed, dated 2004 and numbered 1/5 on the reverse
€ 400 - 600
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VASCO ARAÚJO (N. 1975)
"Mil novecentos e cinquenta e oito (1958)"
Díptico
Fotografia a preto e branco e texto manuscrito
Assinado e datado 2006 no verso de uma das molduras
124x89 cm (total)

"Mil novecentos e cinquenta e oito (1958)"
Diptych
Black and white photograph and handwritten text
Signed and dated 2006 on the reverse of one of the frames
€ 3.500 - 5.000
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HANNAH COLLINS (N. 1956)
“True Stories New York Brown”
Da série “True Stories”, 2004-2017
C-print sobre papel
Assinada, datada 2017 e numerada PA2
Ed. 3 + 2 PA
175x235 cm
Com certificado de autenticidade da artista.

From “True Stories” series, 2004-2017
C-print on paper
Signed, dated 2017 and numbered AP2
Ed. 3 + 2 AP
With certificate of authenticity from the artist.
€ 3.500 - 5.000
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HANNAH COLLINS (N. 1956)
“Tulip bed”, 2002/2007
Impressão gelatina sais de prata
Ed. 1/3 + 1 PA
Impressa em 2007
126x165 cm
Com certificado de autenticidade da
artista.

Gelatin silver print
Ed. 1/3 + 1 AP
Printed in 2007
With certificate of authenticity from the artist.
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YURI DOJC (N. 1946)
“Looking out, looking in”
Archival pigment print
Assinada e numerada 1/8
61x91 cm

Archival pigment print
Signed and numbered 1/8
€ 700 - 900

€ 2.000 - 3.000
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YURI DOJC (N. 1946)
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HANNAH COLLINS (N. 1956)
“Loss 2 (Roses in Doorway)”, 1998/2007
Impressão gelatina sais de prata
Ed. 3/3 + 1 PA
Impressa em 2007
165x126 cm

“Snow country”
Archival pigment print
Assinada e numerada 1/8
61x91 cm

Archival pigment print
Signed and numbered 1/8
€ 700 - 900

Com certificado de autenticidade da artista.

Gelatin silver print
Ed. 3/3 + 1 AP
Printed in 2007
With certificate of authenticity from the artist.
€ 2.000 - 3.000
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YURI DOJC (N. 1946)
“Absolution”
Archival pigment print
Assinada e numerada 1/8
61x91 cm

Archival pigment print
Signed and numbered 1/8
€ 700 - 900

72

44

PEDRO CALAPEZ (N. 1953)
“Campo 07”
Acrílico sobre contraplacado sobre caixa
em MDF
Assinado e datado 2001 no verso
124,5×111×18,5 cm

Acrylic on plywood on MDF box
Signed and dated 2001 on the reverse
€ 8.000 - 12.000
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MARIANA GOMES (N. 1983)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2009 no verso
20x20 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 2009 on the reverse
€ 500 - 800
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JOÃO PAULO FELICIANO (N. 1963)
“Plasma, glóbulos e plaquetas”
Técnica mista sobre tela
Assinada e datada 89 no verso
50,5x71,5 cm
Com carimbo da Galeria Graça Fonseca na grade.

Mixed media on canvas
Signed and dated 89 on the reverse
With stamp from Graça Fonseca Gallery on the stretcher.
€ 1.500 - 2.500
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MIGUEL BRANCO (N. 1963)
Sem título
Óleo sobre madeira
Assinado e datado 1992 no verso
19x24 cm
Representada na revista Colóquio Letras,
nº 127/128, Janeiro-Junho, 1993.
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MIGUEL BRANCO (N. 1963)
Sem título, 1987
Barro monocromo, ferro e iluminação
157,5x16,3x12,5 cm
Exposições/Exhibitions:
“Objetos Discretos”, Galeria Monumental,
Lisboa, 1988.

Untitled, 1987
Monochrome terracota, iron, electric light
€ 2.500 - 3.500

Untitled
Oil on wood
Signed and dated 1992 on the reverse
Figure at Colóquio Letras magazine, nº
127/128, Janeiro-Junho, 1993.
€ 1.500 - 2.000
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RICARDO ANGÉLICO (N. 1973)
“Dear Vladimir, we have extra guests in the house...”
Aguada e guache sobre papel
Assinada e datada 2004 frente e verso
130x114 cm
Exposições/Exhibitions:
“Caro Jünger/Caro Nabokov”, Sala do Veado, Lisboa, 2004.

Wash and gouache on paper
Signed and dated 2004 front and back
€ 2.000 - 3.000
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SUSANNE THEMLITZ (N. 1968)
Sem título, 1996
Da série “Espectros”
Barro branco
Alt.: 28 cm
Exposições/Exhibitions:
“Espectros”, Galeria Luís Serpa, Lisboa, 1996.

Untitled, 1996
From “Espectros” series
White terracota
€ 1.200 - 1.800
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CARLOS CORREIA (1975-2018)
Sem título
Da série “Grande Paisagem”
Emulsão fotossensível líquida sobre peça
de latão
3x2x2 cm
Exposições/Exhibitions:
“Grande Paisagem”, Módulo - Centro
Difusor de Arte, Lisboa, 2012.

Untitled
From “Grande Paisagem” series
Liquid photo emulsion on brass piece
€ 500 - 800
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ANA MANSO (N. 1984)
“The shared name”
Políptico (6 elementos)
Óleo e pigmento sobre papel
Assinado e datado 2013 no verso
29,5x21 cm

Polyptych (6 elements)
Oil and pigment on paper
Signed and dated 2013 on the reverse
€ 2.000 - 3.000
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WASTED RITA (N. 1988)
“Today is cancelled and tomorrow
probably as well”, 2019
Acrílico sobre tela
108x133 cm

Acrylic on canvas
€ 1.200 - 1.800
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TIAGO ALEXANDRE (N. 1988)
“A drop for the dead brothers”, 2017
Barra de óleo sobre papel
100x70 cm

Oil bar on paper
€ 1.500 - 2.000
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56

“Augustus Platz, Leipzig”
Da série “Blocking”, 2009
Grafite e lápis de cor sobre inkjet print
28x21,5 cm

“Tiananmen Square”
Da série “Blocking”, 2009
Grafite e lápis de cor sobre inkjet print
28x21,5 cm

From “Blocking” series, 2009
Graphite and colour pencil on inject print

From “Blocking” series, 2009
Graphite and colour pencil on inkjet print

€ 300 - 400

€ 300 - 400

SUSANA GAUDÊNCIO (N. 1977)

SUSANA GAUDÊNCIO (N. 1977)
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JOANA VASCONCELOS (N. 1971)
“Aniquilação”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 2019 no verso
59x70 cm

Mixed media on paper
Signed and dated 2019 on the reverse
€ 9.500 - 12.000
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SOFIA AREAL (N. 1960)
Sem título
Díptico
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 2004
100x140 cm (total)
Com etiqueta da Galeria João Esteves de Oliveira no verso.

59

Untitled
Diptych
Mixed media on paper
Signed and dated 2004
With label from João Esteves de Oliveira Gallery on the reverse.

“Sheida”
Acrílico sobre papel
Assinado e datado 85/89
100x70 cm

€ 2.500 - 3.500

PEDRO PROENÇA (N. 1962)

Com etiqueta da Galeria João Esteves de Oliveira no verso.

Acrylic on paper
Signed and dated 85/89
With label from João Esteves de Oliveira Gallery on the reverse.
€ 1.800 - 2.500
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PEDRO CASQUEIRO (N. 1959)
“Index 06”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2013 no verso
Diam.: 60 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated 2013 on the reverse
€ 2.000 - 3.000

BALTAZAR TORRES (N. 1961)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2003 no verso
200x250 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2003 on the reverse
€ 4.000 - 6.000
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FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ (1923-2014)
“Une Belle Case sur un Magnifique Fond Vert”
“Un Vieillard Source Intarissable de Sagesse”
“Un Bel Oiseau”
“Une Sublime Femme Vêtue d’un Beau Pagne Africain”
“Une Belle Église”
Conjunto de 5 cartões
Lápis de cor e caneta esferográfica sobre cartão
Assinados e datados 2-3-2009, 18-3-2009 (x3), 29-3-2009
no verso
21x14,5 cm

Set of 5 cards
Colored pencil and ballpoint pen on cardboard
Signed and dated 2-3-2009, 18-3-2009 (x3),29-3-2009 on the
reverse
€ 800 - 1.200
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FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ (1923-2014)
“Des Mystérieux Symboles Gravés Sur une Peau de
Banane”
“Des Mystérieux Symboles Gravés Sur une Cabosse
de Cacao”
“Des Mystérieux Symboles Sur une Mangue”
Conjunto de 3 cartões
Lápis de cor e caneta esferográfica sobre cartão
Assinados e datados 18-3-2009 (x2), 8-9-2009 no
verso
21x14,5 cm (x2)
14,4x10,5 cm

Set of 3 cards
Colored pencil and ballpoint pen on cardboard
Signed and dated 18-3-2009 (x2), 8-9-2009 on the
reverse
€ 400 - 600
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FRÉDÉRIC BRULY BOUABRÉ (1923-2014)
“Vive le Canöe - Kayak en Afrique”
“Un Éléphant d’Afrique”
“Un Guerrier Africain”
“Un Touriste et sa Belle Dulcinée Photographiant un Beau Village”
“Un Homme Jouant au Balafon”
“Un Masque Africain”
Conjunto de 6 cartões
Lápis de cor e caneta esferográfica sobre cartão
Assinados e datados 11-3-2009 (x2), 18-3-2009 (x3), 7-3-2009 no verso
14,5x21 cm
21x14,5 cm (x5)

Set of 6 cards
Colored pencil and ballpoint pen on cardboard
Signed and dated 11-3-2009 (x2), 18-3-2009 (x3), 7-3-2009 on the reverse
€ 950 - 1.500
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YONAMINE (N. 1975)
Sem título
Técnica mista sobre tela
Assinada no verso
90x90 cm

Untitled
Mixed media on canvas
Signed on the reverse
€ 3.500 - 5.000
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FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 07
35x50 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 07
€ 800 - 1.200
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FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 07
35x50 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 07
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PAULO KAPELA (N. 1947)
Sem título
Técnica mista sobre cartão
Assinada e datada 2018
40x31 cm

Untitled
Mixed media on cardboard
Signed and dated 2018
€ 1.000 - 2.000

€ 800 - 1.200
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FRANCISCO VIDAL (N. 1978)

69

FRANCISCO VIDAL (N. 1978)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada Setembro 2005 no verso
148,5x113 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated September 2005 on the reverse
€ 2.800 - 3.500

Sem título, 2005
Técnica mista sobre papel
139x147 cm

Untitled, 2005
Mixed media on paper
€ 2.800 - 3.500
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MANUEL CAEIRO (N. 1975)
“Tromp l’oeil”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2010 no verso
120x120 cm

Acrylic on canvas
Signed and dated 2010 on the reverse
€ 3.000 - 5.000
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MANUEL CAEIRO (N. 1975)
“MC (8).2018.0010”
Acrílico e carvão sobre tela
Assinado e datado 2018 no verso
150x125 cm

Acrylic and charcoal on canvas
Signed and dated 2018 on the reverse
€ 4.000 - 6.000
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PEDRO PORTUGAL (N. 1963)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2002 no verso
130x102 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2002 on the reverse
€ 2.000 - 3.000

JORGE MARTINS (N. 1940)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 97 no verso
140x140 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 97 on the reverse
€ 6.000 - 8.000
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FRITZ WOTRUBA (1907-1975)
“Kopf”, 1958
Bronze patinado e plinto de pedra
Assinado e numerado 202
Edição de 1521, Euro Art
17,5 cm (total)
Proveniência/Provenance:
Franz Bader Gallery, Washington, 1980;
Colecção particular/Private collection.

Patinated bronze and stone plinth
Signed and numbered 202
Edition of 1521, Euro Art
€ 900 - 1.300
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HERCULES BARSOTTI (1914-2010)
“Catavento”, 1960
Litografia sobre papel com vincos e dobras
Assinada com as iniciais do artista no interior
18x18 cm

Lithograph on paper with creases and folds
Signed with the artist’s initials on the inside
€ 1.500 - 2.000
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JORGE MARTINS (N. 1940)
“Hermafrodita”, 1994
Bonze patinado
Assinado
Edição de 3
30x66x37 cm
Exposições/Exhibitions:
“Sleeping Shelter. Escultura”, Galeria Luís Serpa,
Lisboa, 1995, Cat. pp. 17 e 28. Exposição apoiada
pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo Instituto
Camões.

Patinated bronze
Signed
Edition of 3
€ 4.500 - 6.000
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FERNANDO CALHAU (1948-2002)
Sem título (#181)
Grafite sobre papel
Assinada e datada 2000 no verso
18x12,5 cm

Untitled (#181)
Graphite on paper
Signed and dated 2000 on the reverse
€ 1.800 - 2.200
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FÁTIMA MENDONÇA (N. 1964)

80

MIGUEL ÂNGELO ROCHA (N. 1964)

Sem título
Carvão e pastel de óleo sobre papel
Assinado e datado 2007
40,5x54 cm

Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 03
50x70 cm

Com etiqueta da Galeria 111 no verso.

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 03

Untitled
Charcoal and pastel on paper
Signed and dated 2007
With label from 111 Gallery on the reverse.
€ 800 - 1.200

€ 500 - 800
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GAËTAN (1944-2019)
“A engomadeira”
Tinta-da-china sobre papel
Datada 31.1.06
29,5x21 cm

Ink on paper
Dated 31.1.06
€ 800 - 1.200
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GAËTAN (1944-2019)
“D’aprés nature”
Tinta da-china sobre papel
Assinado e datado 93
75x55 cm
Exposições/Exhibitions:
Drawing Center, Nova Iorque, 1994, Cat. p. 19.

Ink on paper
Signed and dated 93
€ 3.000 - 4.000
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ANA LUÍSA RIBEIRO (N. 1962)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1998 no verso
100x120 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 1998 on the reverse
€ 1.200 - 1.800
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ISABELLE FARIA (N. 1973)
“Mirroir #3”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2005 no verso
100x70 cm
Com etiqueta da Galeria 111 no verso.

Oil on canvas
Signed and dated 2005 on the reverse
With label from 111 Gallery on the reverse.
€ 800 - 1.200
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Sem título
Técnica mista sobre madeira
Assinada frente e verso e datada 02 no verso
25x17,5 cm

Sem título
Técnica mista sobre madeira
Assinada frente e verso e datada 02 no verso
25x17 cm

Untitled
Mixed media on panel
Signed front and back and dated 02 on the reverse

Untitled
Mixed media on panel
Signed front and back and dated 02 on the reverse

€ 500 - 800

€ 500 - 800

GERARDO BURMESTER (N. 1953)

GERARDO BURMESTER (N. 1953)
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LEONEL MOURA (N. 1948)
Sem título
Díptico
Técnica mista sobre tela
Assinada e datada 89 na grade
72x120 cm (total)
Com carimbo da Galeria Graça Fonseca na grade.

Untitled
Diptych
Mixed media on canvas
Signed and dated 89 on the stretcher
With stamp from Graça Fonseca Gallery on the stretcher.
€ 1.500 - 2.000
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LEONEL MOURA (N. 1948)
“YES”
Fotografia e ferro
Assinada e datada 1990 no verso
(defeitos)
107x107 cm

Photograph and iron
Signed and dated 1990 on the reverse
(defects)
€ 1.500 - 2.000
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ALEXANDRE CONEFREY (N. 1961)
Sem título
Acrilico, lápis de cera, lápis de cor sobre papel
Assinado e datado 2012 no verso
78x57 cm

Untitled
Acrylic, crayon and color pencil on paper
Signed and dated 2012 on the reverse
€ 800 - 1.200
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INÊS BOTELHO (N. 1977)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinado e datado 2004 no verso
100x70 cm

Untitled
Ink on paper
Signed and dated 2004 on the reverse
€ 1.000 - 1.500
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INÊS BOTELHO (N. 1977)
"Construção irregular"
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2009 no verso
200x132 cm

"Construção irregular"
Acrylic on canvas
Signed and dated 2009 on the reverse
€ 3.000 - 4.000
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PEDRO GOMES (N. 1972)
"Ter #7"
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada 2005 no verso
110x110 cm

"Ter #7"
Ink on paper
Signed and dated 2005 on the reverse
€ 1.800 - 2.800

93

PEDRO GOMES (N. 1972)
"Piscina #1"
Fogo sobre papel
Assinado e datado 2003
114x125 cm

Fire on paper
Signed and dated 2003
€ 1.500 - 2.500
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PEDRO QUINTAS (N. 1972)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 02 no verso
220x190 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 02 on the reverse
€ 2.500 - 3.500

95

PEDRO QUINTAS (N. 1972)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 04 no verso
140x120 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 04 on the reverse
€ 2.000 - 3.000

122

96

XANA (N. 1959)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2002 LGS-P. Mós Verão no verso
60x50 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2002 LGS-P. Mós Summer on the reverse
€ 1.500 - 2.500
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XANA (N. 1959)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 2002 Lagos-PM no verso
150x100 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 2002 Lagos-PM on the reverse
€ 3.000 - 4.000
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BENGT LINDSTRÖM (1925-2008)
“Faucon du Rivage”
Acrílico sobre papel
Assinado
66×50 cm
Com certificado de autenticidade da Bengt
Lindström Foundation of Modern Art.

Acrylic on paper
Signed
With certificate of authenticity from Bengt
Lindström Foundation of Modern Art.
€ 6.000 - 8.000
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KAREL APPEL (1921-2006)
Sem título
Acrílico sobre papel colado em tela
Assinado e datado 84
70x52 cm

Untitled
Acrylic on paper laid on canvas
Signed and dated 84
€ 30.000 - 40.000
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ARMAN (1928-2005)
“Homage à Jean-Sabastien Bach”, 2000
Bronze dourado
Assinado e numerado 7/30 na base
81,5x31,8x24 cm
Com certificado de autenticidade da Galerie Ferrero, Nice.
Certificado refere que foram apenas produzidas 10 peças.

Gilded bronze
Signed and numbered 7/30 at the base
With certificate of authenticity from Galerie Ferrero, Nice.
The certificate states that only 10 pieces were produced.
€ 6.000 - 8.000
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COSTA PINHEIRO (1932-2015)
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HELENA ALMEIDA (1934-2018)
Sem título
Acrílico sobre contraplacado
Assinado e datado 1965
Com pintura no verso
(manchas e defeitos)
63x99,5 cm

Untitled
Acrylic on plywood
Signed and dated 1965
With painting on the reverse
(spots and defects)
€ 3.000 - 5.000

“Ela sem ele”
Óleo sobre papel
Assinado e datado 02 frente e verso
100x140 cm

Oil on canvas
Signed and dated 02 front and back
€ 3.500 - 4.500
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104

JORGE PINHEIRO (N. 1931)

JOAQUIM BRAVO (1935-1990)

Sem título
Tinta-da-china, aguarela e guache sobre papel
Assinada e datada 69
20,5x15,5 cm

"Guerrier aus epiles"
Técnica mista sobre papel
26,3x33 cm

Proveniência/Provenance:
Galeria Palmira Suso, 2002;
Colecção particular/Private collection.

€ 1.000 - 1.500

Untitled
Ink, watercolour and gouache on paper
Signed and dated 69
€ 800 - 1.200

Mixed media on paper
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FERNANDO LANHAS (1923-2012)
“O13-52”
Óleo sobre cartão
Assinado e datado 53 no verso
50x37,5 cm
Exposições/Exhibitions:
“Obras da Colecção Particular de Jaime Isidoro”, Casa
de Serralves, Porto, 1988, listagem de obras nº 18;
“Mestres e Jovens da Pintura Portuguesa”, Galeria
Honório Rodrigues, Vale de Cambra, 1996, Cat. nº 10;
“Fernando Lanhas”, Fundação de Serralves, Museu de
Arte Contemporânea, Porto, 2001, listagem de obras
p. 302; “Um olhar de uma colecção”, Centro Cultural S.
João da Madeira, S. João da Madeira, 2005, curadoria
de João Pinharanda, Cat. s/n; “Dez Andamentos da
Pintura em Portugal 1912-2012”, Centro Cultural de
Chaves, 2012, curadoria de Laura Castro, Cat. p. 25.

Oil on cardboard
Signed and dated 53 on the reverse
€ 35.000 - 45.000
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JORGE MARTINS (N. 1940)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 70
(defeitos e alguma sujidade)
60x92 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 70
(defects and some dirt)
€ 7.000 - 10.000
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ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado, datado 11.2004 e Nov 71 frente e verso
100x70 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Singed, dated 11.2004 and Nov 71 front and back
€ 10.000 - 15.000
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ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título (Milarepa)
Acrílico sobre tela
Assinado
75,5x90 cm

Untitled (Milarepa)
Acrylic on canvas
Signed
€ 9.000 - 15.000
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EDUARDO NERY (1938-2013)
“Modelação do Espaço I”
Tinta spray sobre 4 painéis de madeira separados
Assinado e datado 1991
93,5x122,5 cm
Exposições/Exhibitions:
“Eduardo Nery. 1956-1996. Arte Pública. Arte
Atelier”, Culturgest, Edifício Sede da Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997, Cat. p. 94.

Spray paint on 4 separate wooden panels
Signed and dated 1991
€ 8.500 - 12.000
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NORONHA DA COSTA (1942-2020)
Sem título, 1968
Madeira pintada a tempera vinílica, vidros despolidos, vidros despolidos espelhados e espelhos
(defeitos nos espelhos e vidros)
191x112x31 cm
Exposições/Exhibitions:
“Noronha da Costa Revisitado (1965-1983)”, Centro
Cultural de Belém (CCB), Lisboa, 2003, Cat. p. 94.

Untitled, 1968
Vinyl tempera on wood, unpolished glass, mirrored
unpolished glass and mirrors
(defects to the mirrors and glass)
€ 15.000 - 20.000
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ANTÓNIO PALOLO (1946-2000)
Sem título
Díptico
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 66
61x42,5 cm (x2)
Com a inscrição "Évora 1965" no verso das molduras

Untiled
Diptych
Mixed media on paper
Signed and dated 66
With the inscription "Évora 1965" on the reverse of the frames
€ 5.000 - 8.000
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ÁLVARO LAPA (1939-2006)
Sem título
Técnica mista sobre papel colado em tela
Assinada e datada 66
50x64 cm

Untitled
Mixed media on paper laid o canvas
Signed and dated 66
€ 6.000 - 10.000
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JUSTINO ALVES (1940-2015)
“Forma”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 07 frente e verso
46x38 cm
Proveniência/Provenance:
Adquirida directamente ao artista pelo
actual proprietário em 2009.

Oil on canvas
Signed and dated 07 front and back
€ 2.000 - 3.000
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JUSTINO ALVES (1940-2015)
“Formas planas XII”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 07 frente e verso
61x50 cm

Oil on canvas
Signed and dated 07 front and back
€ 3.000 - 4.000
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JOSÉ ESCADA (1939-1980)

115

JOSÉ ESCADA (1939-1980)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado Paris 70
53x35,5 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated Paris 70
€ 3.000 - 5.000

Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 73
29x41,5 cm
Com etiqueta da Cooperativa Árvore e da
Galeria São Francisco no verso.

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 73
With label from Cooperativa Árvore and São
Francisco Gallery on the reverse.
€ 3.000 - 5.000

150

117

118

Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 72
34,5x50 cm

“Pouvoir du visiteur sur la spirale ”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 77
39×56 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 72

Mixed media on paper
Signed and dated 77

MÁRIO BOTAS (1952–1983)

€ 5.000 - 6.000

RENÉ BERTHOLO (1935-2005)

€ 4.500 - 5.500
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JOSÉ ESCADA (1939-1980)

119

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)
Sem título
Lápis de cera sobre papel
Assinado e datado 17 Nov 970
67,5x50 cm

Untitled
Crayon on paper
Signed and dated 17 Nov 970
€ 3.000 - 4.000

Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 67
17x22,5 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 67
€ 2.000 - 3.000
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SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado SD
23x14 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed SD
€ 3.000 - 4.000
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SONIA DELAUNAY (1885-1979)
Sem título
Lápis de cor e guache sobre papel
Assinado
17x14,4 cm

Untitled
Color pencil and gouache on paper
Signed
€ 4.000 - 6.000
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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
“Les Terrasses”, 1955
Óleo sobre tela
Assinado
65,5x92 cm
Exposições/Exhibitions:
“Vieira da Silva - Germaine Richier”, Stedelijk Museum, Amesterdão, 1955,
Cat. nº 6; Vieira da Silva, Galeria São Mamede, Lisboa, 1970, Cat. p. 55, nº
21; Vieira da Silva, Galeria Nasoni, Lisboa, 1992, Cat. nº 19.
Bibliografia/Literature:
“Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”, p. 252, ill. 1274.
Proveniência/Provenance:
Galerie Pierre, Paris;
Galeria Nasoni, Porto-Lisboa;
Colecção particular/Private collection

Oil on canvas
Signed
€ 160.000 - 220.000
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LOUIS MARCOUSSIS (1878-1941)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado
25,8x20,5 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed
€ 8.000 - 12.000

160

126
125

OFÉLIA MARQUES (1902-1952)
Sem título
Pastel sobre papel
Assinado
41x27 cm

Untitled
Pastel on paper
Signed
€ 600 - 800

JOÃO HOGAN (1914-1988)
Sem título
Pastel sobre papel
Assinado e datado 73
22x20,5 cm

Untitled
Pastel on paper
Signed and dated 73
€ 500 - 800
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JORGE BARRADAS (1894-1971)
Sem título
Aguarela sobre papel
Assinada e datada 932
(pequenos defeitos no papel)
38x58,5 cm

Untitled
Watercolor on paper
Signed and dated 932
(minor defects)
€ 2.500 - 3.500
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ANTÓNIO SOARES (1894-1978)
Sem título ("Exposição da Luz e da Electricidade Aplicada ao Lar")
Guache sobre papel
(pequenos defeitos no papel)
38x58,5 cm
Desenho ilustrando a "Exposição da Luz e da Electricidade Aplicada ao Lar",
que decorreu na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) em Novembro
de 1930, com o intuito de dar a conhecer ao país os desenvolvimentos da indústria eléctrica e as suas aplicações domésticas e industriais. António Soares
ocupa o cargo de director artístico deste salão, sendo também responsável
pela decoração do stand da Electro-Reclamo.

Untiled ("Exposição da Luz e da Electricidade Aplicada ao Lar")
Gouache on paper
(minor defects)
Drawing depicting the "Exposição da Luz e da Electricidade Aplicada ao Lar", which
occurred at the National Society of Fine Arts (SNBA) in November of 1930, with the
purpose of informing the country about developments in the electrical industry and its
domestic and industrial applications. António Soares held the position of artistic director
of this exhibition, being also responsible for the decoration of the Electro-Reclamo stand.
€ 2.000 - 3.000
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Sem título
Pastel e tinta-da-china sobre papel
Assinado e datado 5/7/64
28x19,5 cm

Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada 15/7/64
29,5x20,8 cm

Untitled
Pastel and ink on paper
Signed and dated 5/7/64

Untitled
Ink on paper
Signed and dated 15/7/64

€ 800 - 1.200

€ 600 - 1.000

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)

ÂNGELO DE SOUSA (1938-2011)
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FRANCISCO LEIRO (N. 1957)
Sem título
Guache sobre papel
Assinado e datado 86
54x71 cm

Untitled
Gouache on paper
Signed and dated 86
€ 1.500 - 2.000
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GRAÇA MORAIS (N. 1948)
“Lamento da gaivota à mãe de Vasco da
Gama”
Carvão e pastel sobre tela
Assinado e datado 2005
178x208 cm
Exposições/Exhibitions:
“Graça Morais, Ressonâncias: da Voz e dos
Ecos”, Centro de Exposições da Fundação
Champalimaud, 2017, Cat. pp. 100-101;
“O sagrado e o profano, Graça Morais”,
Convento de Santo António, Loulé, 2012.

Charcoal and pastel on canvas
Signed and dated 2005
€ 25.000 - 35.000
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JUSTINO ALVES (1940-2015)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 69
40,5x72 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 69
€ 2.000 - 3.000
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MENEZ, MARIA INÊS (1926-1995)
Sem título
Guache sobre papel
Com pintura no verso
21x35 cm
Com certificado de autenticidade da neta
da artista.

Untitled
Gouache on paper
With painting on the reverse
With certificate of authenticity from the artist’s
granddaughter.
€ 2.500 - 3.500
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JÚLIO POMAR (1926-2018)
“The Beatles I”
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 65 no verso
65x81 cm
Exposições/Exhibitions:
“Júlio Pomar: Obras Recentes, 1963-1965”, Galeria de Arte
Moderna da Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa,
1965-66, Brochura nº22; “Júlio Pomar: um artista português”,
Pinacoteca, São Paulo, Brasil, 2008, Cat. p.33; “O desenho
impreciso de cada rosto humano, reflectido. Retratos de Júlio
Pomar”, Atelier-Museu Júlio Pomar, Lisboa, 2020/21, Cat..
Bibliografia/Literature:
Entrevista de Adriano de Carvalho, in O Século Ilustrado,
26 Fev. 1966, p. 18; “Júlio Pomar - Catálogo “Raisonné” I Pinturas e “Assemblages” 1942-1968”, ed. La Différence, Paris/
Arte Mágica, Lisboa, 2004, pp. 224-225, ill. 327; “O desenho
impreciso de cada rosto humano, reflectido. Retratos de Júlio
Pomar”, ed. Atelier-Museu Júlio Pomar/Documenta, Lisboa,
2021, pág. 65.
Proveniência/Provenance:
Adquirido na exposição “Júlio Pomar: Obras Recentes, 19631965” e mantido na família desde então.

Acrylic on canvas
Signed and dated 65 on the reverse
€ 80.000 - 90.000

172

O que se pode hoje chamar os anos Pop de Júlio Pomar, que
incluem as séries dedicada ao Rugby e Maio de 68, depois ao
Banho Turco segundo Ingres e aos Retratos (período que vai de
1967 a 1976), teve início com os quadros de 1965 dedicados aos
Beatles, então no início da sua imensa popularidade. E foi graças
ao cinema, aos filmes Help! e A Hard Day's Night, de Richard
Lester, que Pomar se interessou pelo quarteto de Liverpool, que
aliás nunca viu tocar. Por essa altura, em Paris, o pintor descobria
a Pop anglo-saxónica e apreciava Allen Jones, Kitaj, Peter Phillips
e em especial Rauschenberg, como afirmou numa carta pessoal
inédita. Os quadros The Beatles, mostrados na exposição de
1966, mas à data não comentados nem compreendidos, seguem
ainda a linguagem gestual das Corridas de Cavalos e dos Metros
(primeiros temas parisienses), mas são já sinal da adesão da
pintura de Pomar ao "ar do tempo" e em especial à cultura
popular e à apropriação das imagens mediáticas, que são marcas
da Pop internacional.

What can now be called the Pop years of Júlio Pomar, which
include the series dedicated to Rugby and May '68, then to The
Turkish Bath according to Ingres, and to Portraits (from 1967 to
1976), began with the 1965 paintings dedicated to The Beatles,
then just at the beginning of their immense popularity. And it
was thanks to the movies, Richard Lester's Help! and A Hard
Day's Night, that Pomar became interested in the Liverpool
quartet, whom he had never seen play. Around this time, in Paris,
the painter was discovering Anglo-Saxon pop and appreciated
Allen Jones, Kitaj, Peter Phillips, and especially Rauschenberg,
as he stated in an unpublished personal letter. The Beatles
paintings, shown in the 1966 exhibition but neither commented
nor understood at the time, still follow the sign language of horse
racing and the Metros (the first Parisian themes), but they are
already a sign of Pomar's painting's adherence to the "air of time"
and especially to popular culture and the appropriation of media
images, which are hallmarks of international Pop.

Alexandre Pomar
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JÚLIO DOS REIS PEREIRA (1902-1983)
“Trio”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1973
81x65 cm
Exposições/Exhibitions:
“Júlio. Exposição Retrospectiva”, Casa de São Sebastião, Vila
do Conde, 1979, Museu Nacional Soares dos Reis, Porto e
Fundação Calouste Gulbenkian / Edifício Sede, Lisboa, 1980,
com referência no catálogo.

Oil on canvas
Signed and dated 1973
€ 30.000 - 40.000
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CARLOS BOTELHO (1899-1982)
“Lisboa - Composição IV”
Óleo sobre tela
Assinado frente e verso e datado 61
97x162 cm
Exposições/Exhibitions:
“II Exposição de Artes Plásticas”, Org. Fundação
Calouste Gulbenkian, FIL, Lisboa, 1961 (1º Prémio de
Pintura), Cat. img. 87; “Artistas Premiados na I e II
Exposições de Artes Plásticas da Fundação Calouste
Gulbenkian”, Centro de Arte Moderna (CAM), Lisboa,
1986, Cat.; “Botelho”, Centro de Arte Moderna da
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989, Cat. img.
150; “Botelho. Os anos diferentes”, Palácio Galveias,
Lisboa, Cat. p. 129, img. 158 (no contexto “Lisboa 94
Capital Europeia da Cultura”.
Bibliografia/Literature:
“Uma pequena retrospectiva na obra de Carlos
Botelho”, in Colóquio, nº49, Jun. 1968, p. 20; Raquel
Henriques da Silva e Manuel Botelho, “Carlos Botelho”,
Editorial Presença, 1995, p. 277 (texto) e 293, img. 288.
Proveniência/Provenance:
Adquirido na “II Exposição de Artes Plásticas” e
mantido na família desde então.

Oil on canvas
Signed front and back and dated 61
€ 80.000 - 100.000
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CARLOS BOTELHO (1899-1982)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 49
Com dedicatória no verso
46,5x61,5 cm

Untitled
Oil on canvas
Singed and dated 49
Dedicated on the reverse
€ 10.000 - 15.000
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DAVID ABERCROMBIE DONALDSON (1916-1996)
“Cakes in a box”
Óleo sobre tela
Assinado
65,5x71 cm

Oil on canvas
Signed
€ 1.500 - 2.000
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FRANCIS SMITH (1881-1961)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
(craquelé)
55x46 cm
Proveniência/Provenance:
Galerie Drouand;
Colecção particular/Private collection.

Untitled
Oil on canvas
Signed
(craquelé)
€ 6.000 - 8.000
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EDUARDO VIANA (1881-1967)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
117x90 cm
Exposições/Exhibitions:
“Um olhar de uma colecção”, Centro Cultural S. João da Madeira,
S. João da Madeira, 2005, curadoria de João Pinharanda, Cat. s/n;
“Olhar Picasso”, Galeria Arade, Portimão, 2008, Cat. p. 75; “Jaime Isidoro - Divulgador, Colecionador e Artista”, Fórum Cultural de Cerveira
e Museu Municipal de Espinho, 2019, Cat. p. 48.
Bibliografia/Literature:
Michael Tannock, “Portuguese 20th Century Artists”, 1978, nº 136.
Proveniência/Provenance:
Adquirido directamente à viúva do artista, Noémia Duarte Ramos Viana, após a primeira exposição póstuma realizada por Jaime Isidoro na
Galeria Alvarez, Porto, 1967.

Untitled
Oil on canvas
Signed
€ 80.000 - 100.000
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SÁ NOGUEIRA (1921-2002)
“Cena de Lisboa (1979-1983)”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 79.83
120x120 cm

Oil on canvas
Signed and dated 79.83
€ 12.000 - 18.000
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Terracota com engobes
Assinada
31,5x31,5 cm
Proveniência/Provenance:
Adquirida directamente ao artista pelo
actual proprietário em 1997.

Untitled
Terracotta with engobes
Signed
€ 1.300 - 2.500
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Terracota com engobes
(restaurada)
Alt.: 32 cm

Untitled
Terracotta with engobes
(restored)
€ 4.000 - 6.000
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Travessa em terracota pintada sobre
engobe preto
Assinada e datada 1950 na base
18x26,8 cm

Untitled
Terracota plate painted over black engobe
Signed and dated 1950 at the base
€ 800 - 1.200
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Prato em terracota pintado sobre engobe preto
(partido e colado)
Diam.: 31 cm

Untitled
Terracota plate painted over black engobe
(broken and glued)
€ 500 - 800
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Sépia sobre papel
Assinado e datado 70
28,5x20 cm

Untitled
Sepia on paper
Signed and dated 70
€ 500 - 800
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada e datada Set 70
(machas)
50x34,3 cm

Untitled
Ink on paper
Signed and dated Set 70
(spots)
€ 1.000 - 1.500
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“Ceifeiras”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 13 Março 83
46x34 cm

“Camponês”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 83
48x48 cm

Mixed media on paper
Signed and dated 13th March 83

Exposições/Exhibitions:
“Rogério Ribeiro (1957-1987)”, Galeria
Municipal de Almada, Cat. nº 42.

ROGÉRIO RIBEIRO (1930-2008)
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JORGE VIEIRA (1922-1998)
Sem título
Lápis sobre papel
Assinado e datado 1965
30x21,2 cm

Untitled
Pencil on paper
Signed and dated 1965
€ 400 - 500

€ 1.000 - 1.500

ROGÉRIO RIBEIRO (1930-2008)

Mixed media on paper
Signed and dated 83
€ 800 - 1.200
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MÁRIO CESARINY (1923-2006)
“Heloísa”
Acrílico sobre madeira
Assinado no verso
42,5x29,5 cm
Com certificado da Galeria Neupergama.
Exposições/Exhibitions:
“O Picto-Poeta da Neupergama”, Galeria Neupergama,
Torres Novas, 2011, Cat. p.39; “Mário Cesariny: Um
Desmesurado Desejo de Amizade”, Galeria Neupergama,
Torres Novas, 2017, Cat. p. 30.

Acrylic on panel
Signed on the reverse
With certificate of authenticity from Neupergama Gallery.
€ 8.000 - 12.000
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CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
Sem título
Metal banhado a prata
Assinado e numerado 11/50
Ed. Galeria de Arte de São Bento (50 + 10 PA + 10 HC)
30x13,2x11,5 cm
Com certificado de autenticidade da Galeria de Arte de São
Bento assinado pelo artista.

Untitled
Silver plated metal
Signed and numbered 11/50
Ed. São Bento Art Gallery (50 + 10 AP + 10 HC)
With certificate of authenticity from São Bento Art Gallery signed by
the artist.
€ 1.000 - 1.500
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MÁRIO CESARINY (1923-2006)
Sem título (Linha da água)
Óleo sobre madeira
Assinado
16x30,5 cm
Com certificados de autenticidade do Professor
Doutor Bernardo Pinto de Almeida e do artista plástico
Armando Alves.

Untitled (Water line)
Oil on panel
Signed
With certificate of authenticity from Professor Bernardo Pinto
de Almeida and from the artist Armando Alves.
€ 3.500 - 5.000
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EDUARDO LUIZ (1932-1988)
“Eduardo Luiz d’aprés Costa Pinheiro”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 1982 no verso
33x55 cm

Oil on canvas
Signed and dated 1982 on the reverse
€ 8.000 - 12.000
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CRUZEIRO SEIXAS (1920-2020)
Sem título
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 47
20,5x17,5 cm

Untitled
Mixed media on paper
Signed and dated 47
€ 1.800 - 2.500
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RUI MATOS (N. 1959)
Sem título
Ardósia e calcário
Assinado e datado 2000
121x60x30 cm

Untitled
Slate and limestone
Signed and dated 2000
€ 4.000 - 6.000
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JÚLIO RESENDE (1917-1991)
Sem título
Aguarela sobre papel colada sobre platex
Assinada e datada 64
61x48 cm

Untitled
Watercolour on paper laid on platex
Signed and dated 64
€ 8.000 - 12.000
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JÚLIO RESENDE (1917-1991)
Sem título
Aguarela sobre papel
Assinada e datada 93
29,5x39,5 cm

Untitled
Watercolour on paper
Signed and dated 93
€ 2.500 - 3.500
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XIAO HAN (1945)
“Qiu Shan Hong Yun”
Tinta-da-china e pigmentos sobre papel de arroz
Assinada com selo do artista e datada 1991
34,6x45 cm
Acompanhada de fotografia do artista e do antigo proprietário junto da obra.
Exposições/Exhibitions:
Lüneburg, Alemanha, 1991.

Ink and pigments on rice paper
Signed with the artist’s seal and dated 1991
With photograph from the artist and the former owner together with the work.
€ 4.000 - 6.000
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BERNARDO MARQUES (1898-1962)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada
23x30,5 cm

Untitled
Ink on paper
Signed
€ 600 - 900
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BERNARDO MARQUES (1898-1962)
“Tejo Lisboa”
Sépia sobre papel
Assinada
22x28,5 cm

Sepia on paper
Signed
€ 600 - 900
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BERNARDO MARQUES (1898-1962)
Sem título
Tinta-da-china e aguarela sobre papel
Com dedicatória assinada e datada Natal 1947
(pequenas manchas)
33,5x49 cm

Untitled
Ink and watercolour on paper
Dedication signed and dated Christmas 1947
(small spots)
€ 2.000 - 2.500

206

164

165

Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada frente e verso
27x21 cm

Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada frente e verso e datada 1916 frente
31,7x25,2 cm

166

Ilustração para a capa do nº 1422 da
revista “Kriegs-Chronik der MeggendorferBlätter” de 28 de Março de 1918.

Ilustração para o nº 1356 da revista
“Meggendorfer-Blätter” de 21 de Dezembro
de 1916 com a legenda “Der Kleine Fritz: Ein
ausgeriffener Ruffe!”.

Sem título, c. 1930
Tinta-da-china sobre papel
Assinada
21,3x19 cm (mancha/image)

EMMERICO NUNES (1888-1968)

Untitled
Ink on paper
Signed front and back
Illustration for the cover of “Kriegs-Chronik der
Meggendorfer-Blätter” magazine, issue 1422,
March 28th 1918.
€ 200 - 300

EMMERICO NUNES (1888-1968)

Untitled
Ink on paper
Signed front and back and dated 1916 front
Illustration for “Kriegs-Chronik der MeggendorferBlätter” magazine, issue 1356, December 21st 1916
with the following subtitle: “Der Kleine Fritz: Ein
ausgeriffener Ruffe!”.
€ 200 - 300

THOMAZ DE MELLO, TOM (1906-1990)

Ilustração para o texto “O discípulo de Maquiavel” de
Mário de Albuquerque publicado no nº 105 da revista
“Ilustração”, em Maio de 1930.

Untitled, c. 1930
Ink on paper
Signed
Illustration for the text “O discípulo de Maquiavel” by Mário
de Albuquerque published in issue number 105 of “Ilustração”
magazine, in May 1930.
€ 200 - 300

208

169

GRAÇA MORAIS (N. 1948)
Sem título
Tinta-da-china e colagens sobre papel
Assinada GM
16,5x16,5 cm

167

Untitled
Ink and collage on paper
Signed GM

Sem título
Aguarela sobre papel
Assinada e datada Lisbonne 1972
39,5x52 cm

€ 400 - 600

YVES BRAYER (1907-1990)

Untitled
Watercolour on paper
Signed and dated Lisbonne 1972
€ 400 - 600

170

GRAÇA MORAIS (N. 1948)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada GM
13,7x13,7 cm

Untitled
Ink on paper
Signed GM

168

€ 400 - 600

YVES BRAYER (1907-1990)
Sem título
Aguarela sobre papel
Assinada e datada Lisbonne 1972
20x26,5 cm

Untitled
Watercolour on paper
Signed and dated Lisbonne 1972
€ 400 - 600

171

GRAÇA MORAIS (N. 1948)
Sem título
Tinta-da-china e colagem sobre papel
Assinada GM
16,5x16,5 cm

Untitled
Ink and collage on paper
Signed GM
€ 400 - 600

210

173

LIMA DE FREITAS (1927-1998)

172

MATHIEU MATÉGOT (1910-2001)
Sem título
Tapeçaria da Manufactura de Portalegre
Em fio de lã policromado
Etiqueta das Tapeçarias de Portalegre no
verso assinada, com nº de matrícula 1158 e
numerada 3/6
185x213 cm

Untitled
Portalegre Tapestries
In polychrome woollen yarn
Label from Portalegre Tapestries on the reverse
signed, with reference number 1158 and
numbered 3/6
€ 3.000 - 4.000

“Quatro tontos e uma escada”
Óleo sobre tábua
Assinado e datado 63
36x57 cm
Exposições/Exhibitions:
“Lima de Freitas”, Sociedade Nacional de
Belas Artes, Lisboa, 1964, Brochura nº11.

Oil on panel
Signed and dated 63
€ 4.000 - 6.000

212

174

PEDRO PROENÇA (N. 1962)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado
240,5x80,5 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed
€ 3.000 - 5.000

214

176

PEDRO PROENÇA (N. 1962)

175

PEDRO PROENÇA (N. 1962)
Sem título
Tinta-da-china sobre papel
Assinada
Com dedicatória
40x27 cm

Untitled
Ink on paper
Signed
Dedicated
€ 300 - 500

“Analyses of beauty I”
Técnica mista sobre papel
Assinada e datada 91
50x70 cm

Mixed media on paper
Signed and dated 91
€ 400 - 600

216

178

BELA SILVA (N. 1966)
Sem título
Grés vidrado
Assinado na base
19,5x27x12 cm

Untitled
Glazed stoneware
Signed at the base
€ 600 - 800

177

BELA SILVA (N. 1966)
“Oh my love”, 2005
Técnica mista sobre papel
Assinada
38x28 cm

Mixed media on paper
Signed
€ 500 - 800

218

179

JOSÉ MANUEL CIRIA (N. 1960)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 05 no verso
50x50 cm

180

Com etiqueta da Cordeiros Galeria no verso.

JOSÉ MANUEL CIRIA (N. 1960)

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 05 on the reverse
With label from Cordeiros Gallery on the reverse.

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 05 no verso
146,5x114,5 cm

€ 1.500 - 2.500

Com etiqueta da Cordeiros Galeria no verso.

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 05 on the reverse
With label from Cordeiros Gallery on the reverse.
€ 4.000 - 6.000

220

181

ISABELLE FARIA (N. 1973)
“Suce-le doigt”
Óleo sobre tela
Assinado e datado 2000 frente e verso
140x121 cm

Oil on canvas
Signed and dated 2000 front and back
€ 2.000 - 3.000

182

SOFIA AREAL (N. 1960)
Sem título
Acrílico sobre tela
Assinado e datado 02
100x100 cm

Untitled
Acrylic on canvas
Signed and dated 02
€ 2.000 - 3.000

222

183

NORONHA DA COSTA (1942-2020)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela
Assinada
97x130 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas
Signed
€ 3.500 - 5.000

184

NORONHA DA COSTA (1942-2020)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela
Assinada
46x55 cm

Untitled
Cellulose paint on canvas
Signed
€ 1.500 - 2.000

185

NORONHA DA COSTA (1942-2020)
Sem título
Tinta celulósica sobre tela
Assinada no verso
54x65 cm
Com certificado de autenticidade do
artista.

Untitled
Cellulose paint on canvas
Signed on the reverse
With certificate of authenticity from the artist.
€ 2.000 - 3.000

224

186

AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Óleo sobre cartaz da exposição de
Augusto Barros na Galerie Commeter,
Hamburgo, 1962
Assinado
65x30,5 cm

Untitled
Oil on Augusto Barros’ exhibition poster at
Galerie Commeter, Hamburgo, 1962
Signed
€ 800 - 1.200

187

ARTUR BUAL (1926-1999)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado e datado 83
100x73 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed and dated 83
€ 2.000 - 3.000

226

189

AUGUSTO BARROS (1929-1998)

188

AUGUSTO BARROS (1929-1998)
Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
33x22 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed
€ 1.000 - 2.000

Sem título
Óleo sobre tela
Assinado
22x27 cm

Untitled
Oil on canvas
Signed
€ 800 - 1.200

228

190

JOHN BALDESSARI (1931-2020)
“Throwing Three Balls in the Air to Get a Straight Line
(Best of Thirty-Six Attempts)”
Conjunto completo de 12 litografias offset a cores
sobre cartolina revestida, folha de rosto e colofão,
todas as folhas soltas (tal como foi editado) contidas
em pasta arquivo em papel azul com letras a dourado e
janela recortada
Edição de 2000 cópias
Publicado por Giampaolo Prearo Editore e Galleria
Toselli, Milão
(pasta arquivo com defeitos e sinais de uso)
24,6x33 cm (pasta arquivo/folder)
24,4x32,3 cm (x12) (litografia/lithograph)

Complete set of 12 offset lithographs in colors on coated
paper, with title and colophon pages, the sheets loose (as
issued) all contained in the original blue letter-pressed paper
folder with die-cut window opening
Edition of 2000 copies
Published by Giampaolo Prearo Editore and Galleria Toselli,
Milan
(defects and wear signs to the paper folder)
€ 4.500 - 6.000

231

230

192

LOURDES CASTRO (1930 - 2022)
“D’Ombres”
Livro composto por capa e contracapa em rhodoïd, folhas de papel cristal colorido e serigrafias
sobre papel e papel cristal realizadas a partir de
fotografias do Teatro de Sombras de Lourdes
Castro (50 pp.)
Assinado no interior
Ed. Guy Schraenen, Antuérpia, 1974, 250 assinados e numerados + 4 HC + 20 (com uma serigrafia assinada e numerada)
20x30 cm
Bibliografia/Literature:
Paulo Pires do Vale e Ana Barata (org.), “Lourdes
Castro, Todos os Livros, Catálogo Comprovado”,
p. 116.

Book composed by rhodoïd front and back cover, half
transparent paper and silkscreens on paper and half
transparent paper based on photographs of the shadow
play by Lourdes Castro (50 pp.)
Signed on the inside
Ed. Guy Schraenen, Antwerp, 1974, 250 signed and
numbered + 4 HC + 20 (with a signed and numbered
silkscreen)
€ 800 - 1.200

191

LOURDES CASTRO (1930 - 2022)
“Sombra projectada de André Morain”,
1970
Serigrafia sobre rodhoïd
Assinada e numerada 27/190
(defeitos)
57x50,5 cm

Silkscreen on rodhoïd
Signed and numbered 27/190
(defects)
€ 1.000 - 2.000

233

232

193

LOURDES CASTRO (1930 - 2022)
“Furrows”, 1974
Três serigrafias sobre cartão, uma com o
poema “Furrows” de Wade Stevenson
Duas assinadas e numeradas 19/20
90x65 cm (folha/sheet)

Three silkscreens on cardboard, one with the
poem “Furrows” from Wade Stevenson
Two signed and numbered 19/20

194

€ 3.000 - 5.000

“Colors with lines in four directions”
Serigrafia sobre papel
Assinada e numerada 23/75
116x116 cm (mancha/image)

SOL LEWITT (1928-2007)

Do portfólio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”,
Fondation France Libertés Danielle Mitterrand, que reune o trabalho
de 55 artistas.
Bibliografia/Literature:
“Mémoire de la Liberté: Artists’ Images for the Declaration of
Human Rights”, p. 43.

Silkscreen on paper
Signed and numbered 23/75
From the portfolio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”,
Fondation France Libertés Danielle Mitterrand, which reunites the work of
55 artists.
€ 800 - 1.200

235

234

195

VHILS - ALEXANDRE FARTO (N. 1987)
“Fading Dogmas”, 2011
Serigrafia sobre caixa de madeira com livro do artista no
interior, ambos assinados e numerados 10/30
Com dois pequenos cadernos
Publicado por Gestalten
35,5x27,5 cm (caixa/box)

Silkscreen printed wooden box with book on the inside, both
signed and numbered 10/30
Two flipbooks
Published by Gestalten
€ 500 - 800

196

BRUCE NAUMAN (N. 1941)
“Sugar/Ragus”, 1973
Litografia e serigrafia a cores sobre papel Arjomari
Assinada, datada 73 e numerada 23/57
Publicada por Gemini G.E.L., Los Angeles, apresentando a sua marca de água
65,5x87,5 cm (mancha/image)
70,5x91 cm (papel/sheet)

Lithograph and color silkscreen on Arjomari paper
Signed, dated 73 and numbered 23/57
Published by Gemini G.E.L., Los Angeles, with their
watermarks
€ 4.000 - 6.000

237

236

197

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 2007
Água-tinta, maneira negra sobre papel
Assinada e numerada 7/12
99x198 cm (mancha/image)
125x210 cm (papel/sheet)

Untitled, 2007
Aquatint and mezzo point on paper
Signed and numbered 7/12
€ 2.000 - 3.000

198

JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título
Gravura sobre papel
Assinada e numerada 35/36
57x76 cm (folha/sheet)

Untitled
Etching on paper
Signed and numbered 35/36
€ 350 - 500

199

FRANCISCO TROPA (N. 1968)
Sem título
Gravura sobre papel
Assinada e numerada 11/24
Tristan Barbarà Editions, com o seu carimbo no verso
99x84,5 cm (mancha/image)
111,5X94,5 cm (papel/sheet)

Untitled
Etching on paper
Signed and numbered 11/24
Tb Editions Barcelona with their stamp on the reverse
€ 800 - 1.200

239

238

200

ALBERTO CARNEIRO (1937-2017)
Sem título
Serigrafia sobre papel Fabriano
Assinada, datada 1992 e numerada 8/60
69,7x69,7 cm
Obra da mesma edição no acervo do
Centro de Arte Moderna da Fundação
Calouste Gulbenkian.

Untitled
Silkscreen on Fabriano paper
Signed and dated 1992 and numbered 8/60
A work from the same edition at the Modern
Art Centre collection, Calouste Gulbenkian
Foundation.
€ 300 - 400

201

PEDRO PORTUGAL (N. 1963)
Sem título
Serigrafia sobre papel Fabriano
Assinada, datada 90 e numerada 46/90
58,5x58,5 cm (mancha/image)
70x70,3 cm (papel/sheet)

Untitled
Silkscreen on Fabriano paper
Signed, dated 90 and numbered 46/90
€ 250 - 350

202

KEITH HARING (1958-1990)
Sem título
Serigrafia sobre papel
Assinada, datada 85 e numerada 68/150
54x73,5 cm (mancha/image)
60x80 cm (folha/sheet)

Untitled
Silkscreen on paper
Signed, dated 85 and numbered 68/150
€ 11.000 - 18.000

241

240

203

204

“L’autre monde”
Litografia e fotolitografia sobre papel Arches
Assinada, datada 89 e numerada 24/90
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand
100x69,5 cm (papel/sheet)

“Le Pont Neuf empaqueté, Paris 1975-85”, 1991
Fotolitografia e tecido sobre papel Arches
Assinada e numerada 24/75
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand (descoloração)
76,5x53 cm (mancha/image)
99,5x59,5 cm (papel/sheet)

ROBERT RAUSCHENBERG (1925-2008)

Do portfólio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”, Fondation France
Libertés Danielle Mitterrand, que reune o trabalho de 55 artistas.
Bibliografia/ Literature::
“Mémoire de la Liberté: Artists’ Images for the Declaration of Human Rights”, p. 99.

Lithograph and photolithograph on Arches paper
Signed, dated 89 and numbered 24/90
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand
From the portfolio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”, Fondation France
Libertés Danielle Mitterrand, which reunites the work of 55 artists.
€ 800 - 1.200

CHRISTO (1935-2020)

Do portfólio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”, Fondation France
Libertés Danielle Mitterrand, que reune o trabalho de 55 artistas.
Bibliografia/Literature:
“Mémoire de la Liberté: Artists’ Images for the Declaration of Human Rights”, p. 43.

Photolithograph and fabric on Arches paper
Signed and numbered 24/75
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand
(discolouration)
From the portfolio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la liberté”, Fondation France Libertés
Danielle Mitterrand, which reunites the work of 55 artists.
€ 1.000 - 2.000

243

242
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JOSÉ PEDRO CROFT (N. 1957)
Sem título, 2006
Tríptico
Água-tinta sobre papel
Numerada A/C 15/15 na primeira folha,
marcada B/C na segunda folha e assinada
e marcada C/C na terceira folha
76x168 cm

208

EDUARDO CHILLIDA (1924-2002)
“Kate III”
Gravura sobre papel
Assinada e numerada 40/50
(algum escurecimento do suporte, mancha
na zona do passe-partout e foxing no
verso)
17,5x12,3 cm (mancha/image)
65,5x50,4 cm (papel/sheet)

Untitled, 2006
Triptych
Aquatint on paper
Numbered A/C 15/15 on the first sheet, marked
B/C on the second and signed and marked C/C
on the third

Etching on paper
Signed and numbered 40/50
(toning to the sheet and on the passe-partout
area and foxing on the reverse)

€ 1.800 - 2.500

€ 1.200 - 2.000

206

JORGE MARTINS (N. 1940)
“Bright”
Serigrafia sobre papel
Assinada, datada 79 e numerada 2/100
Ed. 100 + 10 HC
Ed. Galerie Börjeson
108,5x68 cm (mancha/image)
118,5x79 cm (folha/sheet)

Silkscreen on paper
Signed, dated 79 and numbered 2/100
Ed. 100 + 10 HC
Ed. Galerie Börjeson
€ 300 - 400

209

DAVID SALLE (N. 1952)
“Composition”
Gravura sobre papel
Assinada, datada 1990 e numerada 17/100
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand
48x41,5 cm (mancha/image)
71,5x63,5 cm (papel/sheet)

207

JULIÃO SARMENTO (1948-2021)
“Dreams”
Serigrafia sobre papel Somerset Velvet
Assinada, datada 2005 e numerada 28/30
45x65,5 cm (mancha/image)
50x69,5 cm (papel/sheet)
Bibliografia/Literature:
“Julião Sarmento. Catalogue Raisonné.
Edições Numeradas. 1972-2006”, Vol. 1,
MEIAC, p. 323.

Silkscreen on Somerset Velvet paper
Signed, dated 2005 and numbered 28/30

Do portfólio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la
liberté”, Fondation France Libertés Danielle Mitterrand, que
reune o trabalho de 55 artistas.
Bibliografia/ Literature::
“Mémoire de la Liberté: Artists’ Images for the Declaration of
Human Rights”, p. 105.

Etching on paper
Signed, dated 1990 and numbered 17/100
Ed. Fondation France Libertés Danielle Mitterrand
From the portfolio “Mémoire de la liberté: les artistes imagent la
liberté”, Fondation France Libertés Danielle Mitterrand, which
reunites the work of 55 artists.
€ 400 - 600

€ 700 - 1.000

245

244
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ANTONIO SAURA (1930-1998)
Sem título
Da série “Emblemas”, 1979
Serigrafia sobre papel
Assinada e numerada 7/75
Ed. Carmen Durango
(ligero escurecimento do papel na zona do
passe-partout e no verso)
50,1x36,2 cm (mancha/image)
53,8x39,9 cm (folha/sheet)

213

SALVADOR DALÍ (1904-1989)
“A.D., Hommage à Dürer”, 1971
Gravura a ponta seca e stencil sobre papel
japonês
Assinada e numerada XXXVII/L
Ed. Graphiques Internationales, Ateliers Rigal
29x38,5 cm (mancha/image)
50x66 cm (papel/sheet)

Untitled
From “Emblemas” series, 1979
Silkscreen on paper
Signed and numbered 7/75
Ed. Carmen Durango
(light toning to the sheet on the passe-partout area and
on the reverse)

Foi feita também uma edição de 100 sobre
papel Rives.

€ 500 - 800

Bibliografia/ Literature::
“Salvador Dali: Catalogue Raisonné of
Etchings and Mixed-Media Prints, 19241980”, p. 199 img. 508.

Dry point etching and stencil on Japanese paper
Signed and numbered XXXVII/L
Ed. Graphiques Internationales, Ateliers Rigal
There was also an edition of 100 on Rives paper.
€ 600 - 800

210

JÚLIO POMAR (1926-2018)
Sem título
Serigrafia sobre papel
Assinada e numerada 109/200
12,4x11 cm (mancha/image)
22x19 cm (papel/sheet)

Untitled
Silkscreen on paper
Signed and numbered 109/200
€ 200 - 300

214

JOAN MIRÓ (1893-1983)

212

MÁRIO CESARINY (1923-2006)
“Homenagem Vieira da Silva”, 1992
Serigrafia sobre papel Fabriano
Assinada e numerada 107/200
(serigrafia fixa ao passe-partout, verso
ligeiramente escurecido e com marcas da
fita adesiva e margens cortadas)
34x84 cm (mancha/image)
49,6x99,5 cm (papel/sheet)

“L’Enfance d’Ubu”
Do portfolio “L’Enfance d’Ubu”, 1975
Litografia sobre papel Arches
Assinada e numerada 61/120
Tériade Editeur, Paris
(papel escurecido no verso e na linha do
passe-partout)
32,3x50,4 cm (papel/sheet)

From the suite “L’Enfance d’Ubu”, 1975
Lithograph on Arches paper
Signed and numbered 61/120
Tériade Editeur, Paris
(toning to the sheet, on the passe-partout area
and on the reverse)
€ 800 - 1.200

Silkscreen on Fabriano paper
Signed and numbered 107/200
(silkscreen fixed on the passe-partout, light
toning and tape residue on the reverse and
trimmed sheet)
€ 150 - 200

247
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215

MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA
(1908-1992)
“Carnaval”
Litografia sobre papel
Assinada e numerada 110-190
18x23 cm (mancha/image)
32,5x50 cm (folha/sheet)

Lithograph on paper
Signed and numbered 110-190
€ 400 - 600

216

JOÃO HOGAN (1914-1988)
“Gente”
Xilogravura sobre papel
Assinada, datada 1978 e numerada 11/200
34,8x25 cm (mancha/image)
Bibliografia/Literature:
Mário Martins da Silva e Rui Mário
Gonçalves, “Obra gravada de João
Hogan”, 1984, img. 92.

Woodcut on paper
Signed, dated 1978 and numbered 11/200
€ 150 - 200

218
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MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA (1908-1992)
“Le Balcon”
Litografia sobre papel
Assinada e numerada 110-190
45,5x26 cm (mancha/image)
50x32,3 cm (folha/sheet)
Peça da mesma edição exposta em/ Work from the same edition
exhibited in:
“Vieira da Silva, Obra Gráfica 1933-1991, Colecção Gérard A.
Schreiner”, Palácio Galveias, Lisboa, 1992, Cat. p. 63.

Lithograph on paper
Signed and numbered 110-190
€ 400 - 600

PABLO PICASSO (1881-1973)
“Deux modèles vêtus”
Da série “La Suite Vollard” (1930-1937)
Água-forte sobre papel vergê de Montval
Assinada a lápis e com marca de água “Vollard”
Edição de 260 (foi feita também uma edição de 50 com
margens + largas)
(alguma sujidade)
26,3x19 cm (imagem/image)
44,5x33,5 cm (folha/sheet)
Bibliografia/Literature:
Georges Bloch, “Picasso. Catalogue de l’oeuvre gravé et
lithographié 1904-1907”, p. 137, ill. 150.

From “La Suite Vollard” (1930-1937)
Etching on Montval laid paper
Signed in pencil and with watermark “Vollard”
Edition of 260 (there was also an edition of 50 with wider margins)
(some dirt to the paper)
€ 6.000 - 8.000
249

248

CONDIÇÕES NEGOCIAIS
CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

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

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
ARTIGO 1º - REGISTO

a. Para ser considerado comprador ou potencial comprador, é necessário o registo antes
do início do leilão e respectiva atribuição de um número de licitação. Para proceder ao
registo, o potencial comprador deve ser maior de idade e fornecer obrigatoriamente os
dados requeridos referentes à sua identificação civil e fiscal, bem como os dados de morada
e telefone, declarando ao assinar o registo que conhece e aceita as presentes condições
negociais.
b. A VERITAS pode solicitar a apresentação de um original válido dos documentos de identificação.
c. A VERITAS considera que o potencial comprador actua em seu nome pessoal, salvo nos
casos em que actue na qualidade de mandatário ou representante de outrem, caso em que se
exige uma procuração juridicamente válida para o efeito.
ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

a. A VERITAS reserva-se o direito de admissão, presença ou registo nos seus leilões, bem
como o direito de ignorar qualquer lance a quem não tenha pontualmente cumprido as
condições negociais, nomeadamente no que respeite a obrigações de pagamento e levantamento dos bens comprados em leilões anteriores;
b. Poderá ser solicitada a qualquer momento e a qualquer potencial comprador uma garantia de pagamento tanto quanto à forma como quanto ao montante.
ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

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

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

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

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

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 17%, acrescida de IVA de acordo com o Regime Especial de
Vendas de Bens em Leilão.
b. O comprador obriga-se a proceder ao pagamento referido no ponto anterior e a levantar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.
ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

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

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

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

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

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

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

a. O vendedor garante à leiloeira e ao comprador ser o legitimo proprietário ou legitimo
representante dos bens que consigna.
b. O vendedor assegura que não existem reclamações de terceiros sobre os direitos de
propriedade dos bens consignados.
c. O vendedor confirma que foram prestadas à leiloeira informações correctas relativamente à proveniência dos bens e que não foram omitidas quaisquer informações relevantes
relativamente à titularidade, autenticidade, condição, atribuição ou histórico de eventuais
importações ou exportações.
d. O vendedor garante que não existem quaisquer pagamentos pendentes sobre os bens
consignados e compromete-se ao pagamento de quaisquer taxas sobre as quais tenha
obrigação legal na consequência da sua venda.
e. Exceptuando salvaguarda específica o vendedor confirma que não existem restrições à
exibição, divulgação ou reprodução de imagens dos bens consignados.
f. O vendedor compromete-se a indemnizar a leiloeira e o comprador, caso as garantias
supra não sejam verificadas, reservando-se nesses casos a leiloeira ao direito de rescisão
imediata do contrato de consignação.
g. O vendedor compromete-se a entregar ou manter à disposição da VERITAS e do comprador, os bens consignados, logo e sempre que lhe seja solicitado.
ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

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

O transporte e o depósito de bens nas instalações da leiloeira, bem como o seu posterior levantamento e transporte em caso de não venda, são da inteira responsabilidade
do vendedor, salvo em situações expressamente acordadas entre as partes. Pelo exposto,
considera-se que qualquer apoio prestado ou mediado pela VERITAS, seus representantes,
funcionários ou colaboradores, é feito a título de cortesia, com permissão e à responsabilidade exclusiva do vendedor.
ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

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

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

a. Após a venda dos bens consignados e após boa cobrança do comprador pela quantia
total da venda, a leiloeira compromete-se a entregar ao vendedor a quantia da venda, deduzidas as comissões, taxas, custos e impostos devidos segundo as condições contratadas,
no prazo de 30 (trinta) dias após o término da última sessão do leilão.
b. No casos em que, decorrido o prazo acima estipulado, a leiloeira não tenha recebido do
comprador o valor total da venda, deverá informar o vendedor da situação, podendo as
partes decidir de mútuo acordo por: anular a venda ou aguardar a liquidação dos valores
devidos pelo comprador.
ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

1. Obras de Arte Originais
a. Sempre que uma peça vendida pela VERITAS se trate de uma Obra de Arte Original,
que não seja de arquitectura ou arte aplicada, segundo os termos do artigo 54º do Código
do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção dada pela Lei n.º 24/2006, de
30 de Junho), o autor da obra ou seus herdeiros têm direito a uma participação livre de
impostos sobre o valor obtido na venda. Nos termos do referido artigo o pagamento da
participação é da inteira responsabilidade do vendedor, comprometendo-se este a entregar ao autor da obra ou seus herdeiros a quantia respectiva.
b. No caso de o autor, seus herdeiros ou válidos representantes contactarem a VERITAS
com vista ao pagamento da participação acima referida, a VERITAS informará da identificação e dados de contacto do vendedor e dos termos em que se processou a venda, para
que o autor possa exercer o seu direito legal junto do vendedor.
c. No caso de o autor, seus herdeiros, ou válidos representantes solicitarem tal pagamento

à VERITAS antes de esta ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza
expressamente a VERITAS a deduzir do montante liquido que lhe seria devido a quantia
referente ao cumprimento do referido artigo.
d. A participação referida no mesmo artigo determina que a mesma nunca exceda o valor
de €12500, sendo calculada da seguinte forma:
i. 4% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €3.000 e €50.000;
ii. 3% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €50.000,01 e €200.000;
iii. 1% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €200.000,01 e
€350.000;
iv. 0,5% sobre o preço de venda cujo montante esteja compreendido entre €350.000,01 e
€500.000;
v. 0,25% sobre o preço de venda cujo montante seja superior a €500.000,01.
2. Compras do vendedor
Sempre que qualquer vendedor efectue também qualquer compra em leilão, este autoriza
expressamente a VERITAS a deduzir ao montante liquido que lhe é devido, nos termos
das condições acordadas, as quantias por este a pagar na qualidade de comprador.
ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

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

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

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

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

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

a. Os 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 Portuguesa de Autores.
d. Pelo facto de exercer a actividade leiloeira, a VERITAS é considerada uma entidade obrigada 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 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 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.

PRIVATE
SALES
Quando a compra e venda em privado se mostrem
de particular interesse, a nossa equipa de Private
Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível,
confidencial e directa.
Pode agendar uma visita com um dos nossos
consultores, e beneficiar de uma extensa rede
de contactos de coleccionadores e investidores,
interessados nas mais variadas aquisições.

When buying or selling in private is of particular importance,
our Private Sales team can facilitate a transaction in a personal,
flexible and confidential way. You can schedule a meeting with one
of our consultants and benefit from our wide network of collectors
and investors, interested in a diverse range of acquisitions.

ANDY WARHOL

NOÉ SENDAS

+ 351 217948000
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Catalogues Subscription
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MORADA
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CÓDIGO POSTAL
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Zip code

LOCALIDADE
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PAÍS
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NIF
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Vat #

EMAIL

SUBSCRIÇÃO ANUAL Annual subscription
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS

Shipping costs included

OUTROS PAÍSES Other countries €300

PORTUGAL €200

ÂNGELO DE SOUSA
"La Maison Rouge"

PAGAMENTO Payment

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Bank transfer

NUMERÁRIO Cash

Beneficiário Beneficiary PERIHASTA

CHEQUE À ORDEM DE

Check payable to PERIHASTA

Banco Bank bpi
Balcão Branch Marquês de Tomar
NIB 0010 0000 46263080001 82
IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2
SWIFT BIC BBPIPTPL

A presente subscrição é válida por um ano a partir da data de recepção do pagamento.

This catalogue subscriprition lasts for one year from the date of payment.

CONHEÇA O VALOR DO
SEU PATRIMÓNIO

ASSINATURA

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

+ 351 217948000

KNOW THE VALUE
OF YOUR ASSETS

info@veritas.art

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

Signature

DATA

DEVOLVER PREENCHIDO E ASSINADO PARA

Return completed and signed to (+351)

Date

2179480009 ou/ or info@veritas.art

VERITAS ART AUCTIONEERS AV. ELIAS GARCIA, 157 A/B, 1050-099 LISBOA, PORTUGAL
E INFO@VERITAS.ART T +351 217 948 000

M +351 933 330 037

F +351 217 948 009

Country

General information

INFORMAÇÕES
GERAIS

OPENING HOURS
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDDING
If you are unable to attend our sale, we would be pleased to accept your absentee or telephone bids in strict confidence.
To submit an absentee bid, please fax us the proper form
to +351 21 794 8009 or to info@veritas.art
ACQUIRED LOTS PAYMENT
All lots acquired should be payed up to 5 days after the sale. Payment methods available are ATM Card, bank transfer and Cash.
All bank transfers should be referenced with invoice number,
and using the following details:
Beneficiary

PERIHASTA

Bank

BPI

Branch

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic

BBPIPTPL

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

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

PERIHASTA

Banco

BPI

Balcão

Marquês de tomar

IBAN

PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC

BBPIPTPL

LEVANTAMENTO DE LOTES ADQUIRIDOS

Os lotes adquiridos deverão ser levantados, num prazo
máximo de 10 dias, após o pagamento integral da factura. Para
maior conforto e rapidez na recolha dos lotes, poderá efectuar
uma marcação através do nosso número geral
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FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO
Bidding Form
PRESENCIAL
Nº CLIENTE Client #

ORDEM DE COMPRA

RAQUETA Nº Paddle #

LICITAÇÃO TELEFÓNICA

LEILÃO Sale

DATA Date

NOME Name
NOME FATURA
NºBI OU CC
MORADA

Invoice Name

Id or Passport #

NIF VAT #

Address

CÓDIGO POSTAL

Zip code

LOCALIDADE City

PAÍS Country

EMAIL
TELEFONE Telephone
Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA

TELEFONE 1 Telephone 1

TELEFONE 2

Telephone 2
VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO

Maximum Bid Amount
Nº DE LOTE

EM EUROS E EXCLUINDO COMISSÃO E IVA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Lot Description

Lot #

In Euros and excluding Buyer´s premium & Vat

AUTORIZO a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela VERITAS em meu nome, pelo melhor preço possível
na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma comissão de 15% + IVA, num total de 18,45% sobre o valor do martelo.

Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by VERITAS at the best possible price in the sale. I hereby
declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 15% Buyer´s Premium + VAT, on a total of 18,45% on the hammer price.
CONCORDO E AUTORIZO que os meus dados pessoais sejam objecto de tratamento pela VERITAS com base na sua Política de Privacidade disponível em www.veritas.art, e que reconheço ter lido e
conhecer, para efeitos de marketing directo ou indirecto (i.e. para comunicação seleccionada de informação sobre eventos e actividades promovidas pela VERITAS através de correio electrónico, correio
postal, telefone e/ou SMS).

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

ASSINATURA Signature
NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
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#
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