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1001
FRANCK MULLER
Modelo Conquistador, edição Benfica
limitada com Nº 02/30 com ref. Nº 8002
SC. Movimento mecânico automático com
data às 18h. Caixa em aço Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
35mm x 40mm

Conquistador model, Benfica limited edition
with Nº 02/30 and with ref. Nº 8002 SC.
Automatic mechanical movement with date at
18h. Stainless steel case. In excellent condition.
With box and documents.
€ 5.000 - 8.000

6

1002

JAEGER-LECOULTRE
Relógio de mesa modelo Atmos clássico.
Movimento mecânico automático (cal. 5265). Com caixa e documentos. Com marcas
de uso. A necessitar de manutenção.

Atmos classic table clock. Automatic mechanical
movement (cal. 526-5). With box and
documents. With wear signs. Needs servicing.
€ 400 - 600

9

8

1003

LOTE DE 7 RELÓGIOS
7 relógios de mergulho dos anos 70.
São 3 Cauny, dois Yema, um Tissot e um
Sicura, todos originais e a funcionar bem.
Relógios com excelente apresentação e a
valorizar bastante.

Lot of seven diver watches from the 70's. Two
Yema, three Cauny, one Tissot and one Sicura.
All with mechanical movements. In good
condition.
€ 1.000 - 1.300

1004

LOTE DE 7 RELÓGIOS
7 relógios, marcas Tissot, Peralta, Boreal,
Nivada, Edox, Kelton e Chancellor. Dois
com movimento mecânico automático e
cinco com movimento mecânico de corda
manual. Em bom estado de conservação.

Lot of seven watches. Tissot, Peralta, Boreal,
Nivada, Edox, Kelton and Chancellor. Two
with automatic mechanical movement and five
with winding mechanical movement. In good
condition.
€ 700 - 900

11

10

1005

1006

1007

1009

1010

1011

Modelo Formula 1. Movimento mecânico
automático (ETA 7750) com função
cronógrafo e data às 15h. Caixa e
bracelete em aço. Em bom estado de
conservação.
44mm

Modelo Aquaracer, edição de celebração
do centenário do Sporting Clube de
Portugal. Movimento mecânico automático
com data às 15h. Caixa e bracelete em
aço. Com marcas de uso. With box and
documents.
41,5mm

Movimento de quartzo com função
cronógrafo e data às 16h/17h. Caixa e
bracelete em aço. Com marcas de uso.
38mm

Edição Gulf . Movimento de quartz com
data às 18h. Caixa em aço. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
43,5mm

Modelo Monaco edição Gulf limitada
Nº1752/4000. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo e data
às 18h. Caixa em aço. Em bom estado de
conservação.

Modelo Clifton Club. Movimento
mecânico automático. Caixa em aço.
Em excelente estado de conservação.
Com caixa e documentos,
42mm

Gulf edition. Quartz movement date at 18h.
Stainless steel case. In Excellent condition. With
case and documents.

Monaco model, Gulf limited edition
Nº1752/4000. Automatic mechanical
movement with chronograph function and date
at 18h. Stainless steel case. In good condition.

Clifton Club model. Automatic
mechanical movement. Stainless steel
case. In excellent condition. With box and
documents.

€ 2.300 - 3.000

€ 1.200 - 1.800

TAG HEUER

Formula 1 model. Automatic mechanical
movement (ETA 7750) with chronograph
function and date at 15h. Stainless steel case and
wristband. In good condition.
€ 1.200 - 1.600

TAG HEUER

Aquaracer model, Centennary celebration of
the foundation of Sporting Cliube de Portugal.
Automatic mechanical movement with date at
15h. Stainless steel case and wristband. With
wear signs. With box and documents.

TAG HEUER

Quartz movement with chronograph function
and date at 16h/17h. Stainless steel case and
wristband. With wear signs.
€ 280 - 350

TAG HEUER

€ 800 - 1.200

TAG HEUER MONACO

BAUME & MERCIER

€ 600 - 750

1008

TAG HEUER
Edição McLaren. Movimento de quartzo
com função cronógrafo e data às 16h.
Caixa em aço. Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
43,5mm

McLaren edition. Quartz movement with
chronograph function and date at 16h. Stainless
steel case. In excellent conditiion. With box and
documents.
€ 800 - 1.200

1012

AQUASTAR
Modelo Seatime. Movimento mecânico
automático com data às 15h. Caixa em
aço. Em bom estado de conservação.
39,5mm

Seatime model. Automatic mechanical
movement with date at 15h. Stainless steel case.
In good condition.
€ 700 - 900

13
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1013

1014

1015

1019

1020

Movimento mecânico de corda
manual. Caixa em aço com movimento
aparente. Em bom estado de
conservação.
34mm

Edição limitada Nº 7/120. Relógio
com movimento mecânico de corda
manual. Caixa em aço. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
41mm

Edição limitada comemorativa dos
120 anos da Reguladora. Relógio com
movimento mecânico automático
com função GMT. Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42,5mm

Edição limitada Nº 9/100. Relógio
com movimento mecânico de
corda manual. Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
44,5mm x 44,5mm

Edição limitada, modelo Porto. Relógio
com movimento mecânico de corda
manual. Caixa em plaquet de ouro com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42,5mm

Limited edition Nº9/100. Winding
mechanical movement. Stainless steel case
with open caseback. In excellent condition.
With box and documents

Porto limited edition. Winding mechanical
movement. Yellow gold plated case with
open casebak. In excellent condition. With
box and documents.

Inverso II limited edition. Winding
mechanical movement. Yellow gold plated
case with stainless steel case. In excellent
condition. With box and documents.

€ 200 - 250

€ 200 - 250

€ 200 - 250

REGULADORA

Winding mechanical movement. Stainless
steel case with open caseback. In good
condition.
€ 200 - 240

REGULADORA

Limited edition Nº7/120. Winding
mechanical movement. Stainless steel
case. In excellent condition. With box and
documents.
€ 200 - 240

REGULADORA

Limited Edition of the 120th celebration
of the Reguladora anniversary. Automatic
mechanical movement with GMT
function. Stainless steel case with open
caseback. In excellent condition. With box
and documents.

MUSEU DO RELÓGIO

MUSEU DO RELÓGIO

1021

MUSEU DO RELÓGIO
Edição limitada, modelo Inverso II.
Relógio com movimento mecânico de
corda manual. Caixa em plaquet de
ouro com tampa em aço. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42,5mm

€ 250 - 240

1016

1017

1018

1022

1023

Edição limitada, modelo Guimarães.
Relógio com movimento mecânico
de corda manual. Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42mm

Movimento mecânico automático
com data às 15h. Caixa em titânio
com movimento aparente. Em bom
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
41mm

Movimento de quartzo com função
cronógrafo e data às 18h. Caixa
e bracelete em aço. Com caixa e
documentos. Em bom estado de
conservação.

Edição limitada, modelo Porto II.
Relógio com movimento mecânico
de corda manual. Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42mm

Edição limitada Nº 9/100, modelo Estoril.
Relógio com movimento mecânico
de corda manual. Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente estado
de conservação.Com caixa e documentos.
42mm

MUSEU DO RELÓGIO

Guimarães limited edition. Winding
mechanical movement. Stainless steel case
with open caseback. In excellent condition.
With box and documents.
€ 200 - 250

BOCCIA - MUSEU DO RELÓGIO

Automatic mechanical movement with
date at 15h. Titanium case with open
caseback. In good condition. With box and
documents.
€ 250 - 250

TISSOT

Quartz movement with chronograph
function and date at 18h. Stainless steel case
and wristband. With box and documents. In
good condition.
€ 250 - 500

MUSEU DO RELÓGIO

Porto II limited edition. Winding
mechanical movement. Stainless steel case
with open caseback. In excellent condition.
With box and documents.

MUSEU DO RELÓGIO

Estoril limited edition Nº9/100. Winding
mechanical movement with open caseback. In
excellent condition. With box and documents.
Stainless steel case with open caseback
€ 200 - 250

€ 200 - 250
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1024

ESTOJO DE TRANSPORTE
Estojo de transporte para 3
relógios. Em pele de avestruz e
bases em madeira. Em excelente
estado de conservação.
98mm x 215mm

Travel case for 3 watches. In ostrich
skin and wooden base. In excellent
condition.
€ 150 - 300

1026

WINDER
Winder em madeira para um relógio. Em muito
bom estado de conservação.
190mm x 190mm x 150mm

Wood Made Watch Winder for one unity. In
very good condition.
€ 200 - 300

1025

CAIXA PARA RELÓGIOS
Caixa em madeira para seis relógios. Em
muito bom estado de conservação.
205mm x 220mm x 120mm

Woodmade watch case for six units. In very
good condition.
€ 200 - 300

1027

CAIXAS PARA RELÓGIOS
Uma caixa para 12 relógios e outra para 6.
Em madeira. Bom estado de conservação.

One box for twelve watches and another for six.
Wood made. In good condition.
€ 100 - 200
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16

1032

WATCH WINDER
Com sistema rotativo para 8 relógios
automáticos e duas gavetas
Almofadas em falta.

With winding system for eight watches and two
drawers. (Cushions missing)
€ 300 - 600

1028

1029

1030

Edição comemorativa da cidade
de Coimbra com Nº176/999.
Relógio com movimento
mecânico automático com função
cronógrafo, data e dia da semana
às 15h. Caixa em aço. Com caixa e
documentos. Em excelente estado
de conservação.
42mm

Movimento de quartzo com função
cronógrafo e data às 16h. Caixa em
aço. Com caixa e documentos. Em
bom estado de conservação.

Modelo PRC 200. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo
e data às 15h. Caixa em aço com
movimento aparente. Em muito bom
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
42mm

TISSOT

Coimbra city with Nº176/999
celebration edition. Automatic
mechanical movement with
chronograph function, date and day
of the week at 15h. Stainless steel case.
With box and documents. In excellent
condtion.

TISSOT

Quartz movement with chronograph
function and date at 16h. Stainless
steel case and wristband. With box and
documents. In good condition.
€ 300 - 600

TISSOT

PRC 200 model. Automatic mechanical
movement with chronograph function and
date at 15h. Stainless steel case with open
caseback. In very good condition. With box
and documents.
€ 380 - 500

1033

OFFSHORE
Modelo tornade. Movimento de quartzo
com função cronógrafo e data às
16H/17h. Caixa em aço com PVD preto.
Em excelente estado de conservação.
Com caixa e documentos.
50mm

Tornade model. Quartz movement with
chronograph function and date at 16/17h.
Stainless steel case coated with black PVD.
In excellent condition. With box and
documents.
€ 250 - 400

€ 750 - 1.000

1031

1034

Edição especial Carlos Sousa
Nº830/2008. Movimento de quartzo
com função cronógrafo e data às 16h.
Caixa em aço e plástico com tampa
em aço. Em muito bom estado de
conservação. Conjunto completo com
capacete, caixa e documentos.
45mm

Edição Rally de Portugal ACP Nº
9/300. Movimento de quartzo com
função GMT e data Às 12h. Caixa
em aço. Em Muito bom estado
de conservação. Com caixa e
documentos.
43,5mm

TISSOT

“Carlos Sousa” special edition Nº830/2008.
Quartz movement with chronograph
function and date at 16h. Stainless steel and
plastic case with stainless steel back. In very
good condition. Full set with helmet, box
and documents.

RAYMOND WEIL

Rally de Portugal ACP edition Nº 9/300.
Quartz movement with GMT function and
date at 12h. Stainless steel case. With box
and documents.
€ 400 - 600

€ 350 - 600
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1035
PATEK PHILIPPE
Relógio marca Patek Philippe, modelo Calatrava
Ref. 3919. Movimento mecânico de corda
manual. Mostrador em porcelana com numeração
Romana. Caixa e fivela em ouro branco (750).
Acompanha estojo e documentação. Em bom
estado de conservação
33 mm
44,8g (total)

Patek Philippe
Patek Philippe watch, Calatrava model with Ref. 3919.
Winding mechanical movement. Porcelain dial with
Roman Numerals. White gold (0,750) case and buckle.
With box and documents. In good condition.
€ 7.500 - 9.000

1036

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

Pocket watch
Longines, E.Francillon pocket model, with mechanic
manual winding movement. Silver (925/000) case.
Limited edition, numbered 947/1000. Replica of the
10th watch produced at Longines in 1867. No apparent
wear. Original storage case
€ 1.200 - 1.600
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1043

CORUM

Relógio marca corum, modelo bubble lady,
de senhora. Com movimento em quartz
com data às 4. Bezel com diamantes
caixa em ouro (750). Possui caixa e toda
a documentação. Excelente estado de
conservação
35 mm
108g (total)

Corum Watch
Corum ladies watch, Bubble Lady model.
Quartz movement with date at 4. Diamond
bezel, gold case (750/000). In original case and
with full documentation. Excellent condition.
€ 3.500 - 5.000

1037

1038

1039

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

Modelo Santos ref. Nº 2319. Movimento
mecânico automático com data às 15h.
Caixa e bracelete em aço e ouro. Com
caixa e documentos. Em bom estado de
conservação.
29,5mm

Modelo DeVille. Movimento de
quartzo. Caixa e bracelete em aço e
ouro. Em bom estado de conservação.
32mm

OMEGA CONSTELLATION

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

CARTIER

Santos model with ref. Nº 2319. Automatic
mechanical movement with date at 15h.
Yellow gold case and wristband. With box and
documents. In good condition.

OMEGA

DeVille model. Quartz movement. Stainless
steel and yellow gold case and wristband. In
good condition.
€ 350 - 500

€ 3.800 - 4.500

€ 800 - 1.200

1040

1041

1042

Movimento mecânico automático com
data e dia da semana às 15h. Caixa
em aço e ouro. Em bom estado de
conservação.
36mm

Movimento mecânico automático (cal.
2892). Caixa e bracelete em aço e ouro
com ref Nº166 0285. Com marcas de
uso. Com caixa, sem documentos.
35mm

€ 220 - 350

Automatic mechanical movement (cal.
2892). Stainless steel and yellow gold case
and wristband. With wear signs. With box,
without documents.

Modelo Seamaster Polaris. Movimento
de quartzo com função cronógrafo
e data às 15h. Caixa e bracelete
em aço e ouro. Em bom estado
de conservação. Com caixa, sem
documentos.
37,5mm

TISSOT

Automatic mechanical movement with date
and day of the week at 15h. Yellow gold and
stainless steel case. In good condition.

OMEGA

OMEGA

€ 950 - 1.400

€ 800 - 1.100
23
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1044

CUERVO Y SOBRINOS
Modelo Historiador com ref. Nº 3191.
Movimento mecânico automático com
data às 21h. Caixa em aço com movimento
aparente. Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
40mm

Historiador model with ref. Nº 3191.
Automatic mechanical movement with date at
21h. Stainless steel case with open caseback. In
excellent condition.
€ 1.700 - 1.900
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1045

LOTE DE 6 RELÓGIOS DE BOLSO
Lote de 6 relógios de bolso. Dois são
modelos militares. Todos com movimento
mecânico de corda manual. Com marcas
de uso mas todos originais, sem restauros.

Lot of six pocket watches. Two are military
models. All with winding mechanical
movement. With wear marks. All original
without any restoration.
€ 300 - 500

1046

1047

1048

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com regulação
e Nº de série 8707179. Caixa em
prata (800/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
49mm
78,22g

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com regulação
e Nº de série 6871352. Caixa em
prata (800/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
49mm
81,24g

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação e Nº de série 9909570.
Caixa em metal. Mostrador com
numeração árabe. Com marcas de
uso.
43,5mm

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism with
serial Nº 8707179. Silver (800/000) case
with two covers. Dial with arabic numerals.
With wear signs.

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism with
serial Nº 6871352. Silver (800/000) case
with two covers. Dial with arabic numerals.
With wear signs.

€ 200 - 300

€ 200 - 300

OMEGA

1049

ZENITH
Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com micro-regulação.
Caixa em aço com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
49mm

Pocket watch. Winding mechanical
movement with micro-adjustment
mechanism. Stainless steel case with two
covers. Dial with arabic numerals. With
wear signs.
€ 125 - 200

OMEGA

OMEGA

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism
with serial Nº 9909570. Metal case. Dial
with arabic numerals. With wear signs.
€ 150 - 200

1050

LONGINES
Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em prata (800/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração romana. Com marcas de
uso.
49,5mm
92,73g

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Silver (800/000) case with two covers. Dial
with roman numerals. With wear signs.
€ 200 - 300
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1051

ANÓNIMO

1053

Relógio de Bolso, modelo caçador.
Movimento mecânico de corda manual
com regulação, função cronógrafo e
repetição de horas e de quartos. Caixa
em ouro (750/000) com três tampas.
Mostrador com numeração romana. Em
muito bom estado de conservação.
58,5mm
127,7g

PATEK PHILIPPE
Conjunto de Relógio de bolso com
pendente Patek Philippe desenhado
por Gilbert Albert com ref. Nº 782.
Movimento mecânico de corda manual
(cal. 27-AM400) com Nº de série
733013. Caixa e corrente em ouro
(750/000). Em muito bom estado de
conservação.
40mm
65,66g

Hunter pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism,
chronograph function and hour and quarterrepeating. Yellow gold (750/000) case with three
covers. Dial with roman numerals. In very good
condition.

Patek Philippe Pocket Watch and pendant
Set designed by Gilbert Albert with ref.
No. 782. Manual winding mechanical
movement (cal. 27-AM400) with Serial No.
733013. Gold case and chain (750/000). In
very good condition.

€ 3.500 - 4.000

€ 9.500 - 12.000

1052

1054

Relógio de Bolso, modelo caçador.
Movimento mecânico de corda manual
com micro-regulação, balanço Breguet,
função cronógrafo e repetição de horas e
de quartos. Caixa em ouro (750/000) com
três tampas e guarda pó transparente.
Mostrador com numeração romana. Em
muito bom estado de conservação.
52,5mm
113,4g

Relógio de Bolso. Movimento mecânico de
corda manual com micro-regulação e Nº de
série 361292. Caixa em ouro (750/000) com
duas tampas e ref. Nº 223307. Mostrador com
numeração árabe. Em muito bom estado de
conservação.
56,5mm
134,2g

REMONTOIR

Hunter pocket watch. Winding mechanical
movement with micro-adjustment mechanism,
Breguet balance spring, chronograph function
and hour and quarter-repeating. Yellow gold
(750/000) case with three covers and dust
cover. Dial with roman numerals. In very good
condition.

VACHERON CONSTANTIN

Pocket watch. Winding mechanical movement with
micro-adjustment mechanism with serial Nº 361292.
Yellow gold (750/000) case with two covers with ref.
Nº233307 Dial with arabic numerals. In very good
condition. In very good condition.
€ 4.900 - 5.500

€ 3.800 - 4.500
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1055

1058

Relógio de bolso, modelo caçador.
Movimento mecânico de corda manual
com regulação. Caixa em plaquet com 3
tampas. Mostrador com numeração árabe.
Com marcas de uso.
50mm

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual inversa com regulação
e função cronómetro. Caixa em ouro
(750/000) com duas tampas. Mostrador
com numeração romana. Em muito bom
estado de conservação.
50,5mm
111,2g

CYMA

LE CARPENTIER

Hunter pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism. Yello
gold plated case with 3 covers. Dial with arabic
numerals. With wear signs.

Pocket watch. Reverse winding mechanical
movement with adjustment mechanism and
stoptime function. Yellow gold (750/000) case
with two covers. Dial with roman numerals. In
very good condition.

€ 150 - 300

€ 3.500 - 4.000

1056

1059

Relógio de Bolso. Movimento mecânico de
corda manual com micro-regulação. Caixa
em ouro (750/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração romana. Em
muito bom estado de conservação.
47,5mm
73,77g

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com chave e com
regulação. Caixa em ouro (750/000) com
duas tampas. Mostrador com numeração
romana. Em muito bom estado de
conservação. Por testar funcionamento.
44,5mm
70,24g

ZENITH

ANÓNIMO

Pocket watch. Wiinding mechanical movement
with micro-adjustment mechanism. Yellow
gold (750/000) case with two covers. Dial with
roman numerals. In very good condition.

Pocket watch. Key winding mechanical
movement with adjustment mechanism. Yellow
gold (750/000) case with two covers. Dial
with roman numerals. In very good condition.
Untested (without key)

€ 1.500 - 2.000

€ 1.250 - 1.800

1057

A. W. W. Cº WALTHAM MASS.
Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
chave e com regulação. Caixa em
prata (800/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração romana.
Com marcas de uso. Necessita de
manutenção.
53mm
112g

Pocket watch. Key Wwnding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Silver (800/000) case with two covers. Dial
with roman numerals. With wear signs.
Needs servicing.
€ 150 - 300

1060
L.U.C.

Relógio de Bolso. Movimento mecânico de
corda manual com micro-regulação. Caixa
em prata (800/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
51mm
77,33g

Pocket watch. Winding mechanical movement
with micro-adjustment mechanism. Silver
(800/000) case with two covers. Dial with arabic
numerals. With wear signs.
€ 150 - 300
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1061

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com regulação e função
alarme. Caixa em metal.. Mostrador com
numeração árabe. Com marcas de uso
50mm

Pocket watch. Winding mechanical movement
with adjustment mechanism and alarm
function. Metal case. Dial with arabic numerals.
With wear signs.
€ 125 - 200

1063
IWC

Relógio de bolso. Movimento mecãnico de
corda manual com microregulação (cal.
97) e Nº de série 1046999. Caixa em aço
com ref. Nº 1145349. Em bom estado de
conservação.
45mm

Pocket watch. Winding mechanical movement
(cal. 97) with micro adjustment and serial
Nº1046999. Stainles steel case with ref. Nº
1145349. in good condition.
€ 1.100 - 1.500

1062

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento mecânico de
corda manual com chave e com regulação.
Caixa em metal com pintura em esmalte.
Mostrador com numeração romana. Por
testar funcionamento.
56mm

Pocket watch. Key winding mechanical
movement with adjustment mechanism.. Metal
case with enamel painting. Dial with roman
numerals. Untested (without key)
€ 750 - 900

1064

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento mecânico de
corda manual com chave e com regulação.
Caixa em metal com pintura em esmalte.
Mostrador com numeração romana. Por
testar funcionamento.
53mm

Pocket watch. Key winding mechanical
movement with adjustment mechanism.. Metal
case with enamel painting. Dial with roman
numerals. Untested (without key).
€ 900 - 1.200
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1065

1066

1067

1071

1072

Em ouro, séc. XIX
Mostrador dourado com numeração romana decorado com aplicação de cercadura
de flores
Verso com profusa decoração relevada de
motivos vegetalistas
Marcas de garantia de Londres 750/1000
Em bom estado de conservação
Diam.: 3,8 cm
56.8 g

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com regulação. Caixa
em ouro (750/000). Mostrador com
numeração romana. Necessita de
manutenção.
46mm
76,80g

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (750/000).
Mostrador com numeração árabe.
Com marcas de uso.
44mm
52,71g

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com micro
regulação. Caixa em ouro (750/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração romana. Com marcas de
uso.
90.74

Pocket watch. Winding mechanical movement
with adjustment mechanism. Yellow gold
(750/000) case. Dial with roman numerals.
Needs servicing.

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000). Dial with arabic
numerals. With wear signs.

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (750/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração romana. Necessita de
manutenção.
45,5mm
79,47g

€ 840 - 1.000

€ 550 - 700

RELÓGIO DE BOLSO

A pocket watchwith adjustment mechanism.
Gold, 19th century
Gilt dial of Roman numbering with applied
floral border
Reverse of profuse reliefs decoration of foliage
motifs
London assay-marks 750/1000
In good condition

ANÓNIMO

ZENITH

EMILLE RICHARD

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000) case with 2 covers.
Dial with roman numerals. Needs servicing.
€ 550 - 750

INVAR

Pocket watch. Winding mechanical
movement with micro-adjustment
mechanism. Yellow gold (750/000) case
with 2 covers. Dial with roman numerals.
With wear signs.
€ 750 - 900

1073

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (750/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração romana. Com marcas de
uso.
45,5mm
70,87g

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000)with two covers. Dial
with roman numerals. With wear signs.
€ 400 - 600

€ 750 - 900

1068

1069

1070

Relógio de Bolso. Movimento mecânico
de corda manual com regulação. Caixa
em ouro (750/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
45mm
55,96g

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (750/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração árabe. Com marcas de uso.
49mm
65,86g

Pocket watch. Winding mechanical movement
with adjustment mechanism. Yellow gold
(750/000)with two covers. Dial with arabic
numerals. With wear signs.

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000)with two covers. Dial
with arabic numerals. With wear signs.

Relógio de bolso. Movimento
mecânico de corda manual com chave
e regulação. Caixa em ouro (750/000)
. Mostrador com numeração romana.
Em bom estado de conservação. A
necessitar de manutenção.
45mm
87,5g

J. E. CALDWELL % Cº

€ 600 - 750

ANÓNIMO

€ 670 - 800

DONNE LONDON 1087

Pocket watch. Key winding mechanical
movement and adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000) case. Dial with
roman numerals. In good condition. Needs
servicing.

1074

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (750/000)
com três tampas. Mostrador com
numeração romana. Necessita de
manutenção.
49mm
100,48g

Pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000) case with 3 covers.
Dial with roman numerals. Needs servicing.
€ 1.080 - 1.200

€ 600 - 800
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1075

1076

Modelo Navitimer, edição limitada Blue
Angels com o Nº 413/1000. Movimento
mecânico automático com função
cronógrafo. Caixa em ouro (750/000).
Com caixa, sem documentos.
Em muito bom estado de conservação” e
“in excellent condition
38mm
89,59g

Edição Limitada Nº 73/100 do 5º
Centenário da Descoberta do Brasil.
Movimento mecânico automático com
função cronógrafo. Caixa em ouro
(750/000). Com marcas de uso. Com caixa
e documentos.
41mm
113,4g

BREITLING

Navitimer model, Blue Angels limited edition
with Nº 413/1000. Automatic mechanical
movement with chronograph function. Yellow
gold case (750/000). With box, without
documents. with wear signs
€ 6.000 - 7.000

IWC

5th centenary of the Brazil Discovery limited
edition Nº 73/100. Automatic mechanical
movement with chronograph function. Yellow
gold (750/000) case. With box and documents.
€ 14.000 - 16.000
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1077
PANERAI
Modelo Radiomir com ref. Nº OP 6614. Edição limitada
com Nº 63/300. Movimento mecânico de corda manual
com reserva de marcha de 8 dias. Caixa em ouro (750/000)
com movimento aparente. Em muito bom estado de
conservação. Com caixa e documentos.
45mm
153,2g

Radiomir model with ref Nº OP 6614. Limited edition with Nº
63/300. Winding mechanical movement with open caseback and 8
day power reserve. Yellow gold (750/000) case with open caseback.
In very good condition. With box and documents.
€ 15.000 - 18.000

38

1078

DÖTTLING GYROWINDER
Expositor "winder" 360º. Com base em madeira
com quatro luzes LED. Cúpula em vidro. Sistema
giroscópico de quatro anéis concêntricos em aço
plaqueados. Em excelente estado de conservação.
Com caixa completa e documentos.

Winder display 360º. Wooden base with four LED
lights. Glass dome. Gyroscopic system of four yellow gold
concentric steel rings. In excellent condition. Full set, box
and documents.
€ 8000 - 12.000
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1079

1080

ZENITH

ADAMASTOR

Relógio de bolso. Movimento
chronometer mecânico de corda
manual . Caixa em ouro (750/000).
Em muito bom estado de
conservação.
50mm
83,66g

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (575/000)
com uma tampa em metal. Mostrador
com numeração romana. Caixa a
precisar de reparação.
45,5mm
70,4g

Pocket watch. Chronometer winding
mechanical movement with microadjustment mechanism with serial.
Yellow gold (750/000) case. In very good
condition. In very good condition.
€ 2.000 - 2.600

Pocket Watch. Winding mechanical
movment with adjustment mechanism.
Yellow gold (575/000) case with a metal
cover. Dial with roman numerals. Case
needs to be repaired.
€ 350 - 500

1081

1083

1084

OMEGA

ANÓNIMO

Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
regulação. Caixa em ouro (575/000)
com duas tampas. Mostrador com
numeração árabe. Caixa a precisar de
reparação.
45,5mm
62,8g

Relógio de bolso. Movimento mecânico
de corda manual com função de repetição
de quartos e regulação. Caixa em ouro
(750/000) com duas tampas. Mostrador
com númeração romana. Em bom estado
de conservação.
50mm
90,02g

Relógio de Bolso Francês. Movimento
mecânico de corda manual com microregulação e com função repetição de
horas, quartos e minutos. Caixa em
ouro (750/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração árabe. Em
muito bom estado de conservação.
48,5mm
104g

Pocket Watch. Winding mechanical
movment with adjustment mechanism.
Yellow gold (575/000) case with two
covers. Dial with arabic numerals. Case
needs to be repaired.
€ 400 - 600

Pocket watch. Winding mechanical movement
with hour and quarter-repeating. Yellow gold
(750/000) case with two covers. Dial with
roman numerals. In good condition.
€ 600 - 800

FRENCH

French pocket watch. Winding mechanical
movement with micro-adjustment
mechanism and hour, quarter and minuterepeating. Yellow gold (750/000) case with
two covers. Dial with arabic numerals. In
very good condition.
€ 3.500 - 4.200

1082

1086

Relógio de Bolso, modelo caçador.
Movimento mecânico de corda manual
com regulação e Nº de série 374231. Caixa
em ouro (575/000) com três tampas.
Mostrador com numeração árabe. Com
marcas de uso.
49,5mm
87g

Relógio de Bolso, modelo caçador.
Movimento mecânico de corda manual
com regulação e função repetição de
horas e de quartos. Caixa em ouro
(750/000) com três tampas. Mostrador
com numeração romana. Em muito bom
estado de conservação.
51,5mm
154,3g

VACHERON CONSTANTIN

Hunter pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism and
serial Nº 374231. Yellow gold (575/000) case
with three covers. Dial with arabic numerals.
With wear signs.
€ 2.000 - 2.500

1085

ANÓNIMO
Relógio de Bolso. Movimento
mecânico de corda manual com
chave e com regulação. Caixa em
ouro (750/000) com duas tampas.
Mostrador com numeração romana.
Com marcas de uso. Funcionamento
por testar.
43,5mm
69,65g

Pocket watch. Key Wwnding mechanical
movement with adjustment mechanism.
Yellow gold (750/000) case with two
covers. Dial with roman numerals. With
wear signs. Untested (without key).
€ 1.030 - 1.200

MAPPIN

Hunter pocket watch. Winding mechanical
movement with adjustment mechanism, hour
and quarter-repeating. Yellow gold (750/000)
case with three covers and dust cover. Dial with
roman numerals. In very good condition.
€ 4.250 - 4.600
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1087

1088

1089

1091

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Valjoux 7734).
Caixa em aço. Em excelente estado de
conservação.
38mm

Modelo Seamaster Chronostop. Movimento
mecânico de corda manual com função
Stoptime (Cal. 865) com Nº de série
28091131. Caixa e bracelete em aço
com Ref. Nº 145.008. Em bom estado de
conservação. Com estojo de serviço.
41mm

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Valjoux 236).
Caixa em aço. Com marcas de uso.
40,5mm

Modelo Geneve Chronostop Driver.
Movimento mecânico de corda manual
(cal. 865) com função stoptime e com Nº
de série 29610978. Caixa em aço com ref
Nº 145.009/145.010. Em excelente estado
de conservação.
35mm

LATINO

Winding mechanical movement (Valjoux 7734)
with chronograph function. Stainless steel case.
In excellent condition.
€ 600 - 800

OMEGA

Seamaster Chronostop model. Winding
mechanical movement (cal. 865) with stoptime
function and serial Nº28091131. Stainless steel
case and wristband with Ref. Nº 145.008. In
good condition. With service case.
€ 1.400 - 1.800

1090

OMEGA
Modelo Seamaster. Movimento mecânico
de corda manual (Lemania Cal. 1873) com
Nº de série 3009978. Caixa em plaquet
com com tampa em aço com a ref. Nº
145.024. Com marcas de uso.
42mm

Seamaster model. Winding mechanical
movement (cal. 1873) with serial Nº 3009978.
Yellow gold plated case with stainless steel back
and ref. Nº 145.024. With wear signs.

MATHEY TISSOT

Winding mechanical movement (Valjoux 236)
with chronograph function. Stainless steel case.
With wear signs.
€ 600 - 800

OMEGA

Geneve Chronostop Driver model. Winding
mechanical movement (cal. 865) with stoptime
function and serial Nº 29610978. Stainless steel
case with ref Nº 145.009/145.010. In excellent
condition.

1092

MATHEY TISSOT
Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Valjoux 234).
Caixa em aço. Com marcas de uso.
38mm

Winding mechanical movement with
chronograph function (Valjoux 234).
Stainless steel case. In good condition.
€ 800 - 1.400

1093

AMYRIA
Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Valjoux
7733). Caixa em aço.Em bom estado
de conservação
38mm

Winding mechanical movement with
chronograph function (Valjoux 7733).
Stainless steel case. In good condition.
€ 700 - 900

€ 1.000 - 1.600

1094

CAUNY
Movimento mecânico de corda manual
com data às 15h. Caixa em plaquet com
tampa em aço. Com marcas de uso.
37mm

Winding mechanical movement with date at
15h. Yellow gold plated case with stainless steel
back. With wear signs.
€ 380 - 500

€ 750 - 900
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1101

LONGINES
Edição especial Honour and glory com um relógio de
pulso e um relógio de bolso. O relógio de pulso vem
equipado com um movimento mecânico automático com
função cronógrafo e data às 18h e a caixa é em ouro
branco (750/000). O relógio de bolso tem um movimento
mecânico de corda manual com função cronógrafo
rattrapante e a sua caixa é em aço. Em muito bom estado
de conservação. Com caixa e documentos.
37,5mm e 66mm
75,10g

Honour and glory special edition with a wrist watch and a pocket
watch set. The wristwatch has an automatic mechanical movement
with chronograph function and date at 18h and with a white gold
(750/000) case. The Pocket watch has an winding mechanical
movement with split-second chronograph function and a stainless
steel case. In very good condition. With box and documents.
€ 6.000 - 7.500

1095

1096

1097

Modelo Speedmaster Professional.
Movimento mecânico de corda manual
(Cal. 861) com Nº de série 48343084.
Caixa e bracelete em aço com ref.
Nº145.0022/345.0022. Com certificado.
Com marcas de uso.
42mm

Modelo Seamaster.Movimento mecânico
de corda manual com função cronógrafo
(cal. 321) e Nº de série 19584708. Caixa
em aço com ref Nº 105.001-62. Em bom
estado de conservação.
36mm

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Valjoux 72). Caixa
em aço. Com marcas de uso
40,5mm

OMEGA

Speedmaster proessional model. Winding
mechanical movement (cal. 861) with serial Nº
48343084. Stainless steel case and wristband
with ref. Nº 145.0022/345.0022. With
certificate. With wear signs.

OMEGA

Seamaster model. Winding mechanical
movement (cal. 321) with chronograph function
and serial Nº 19584708. Stainless steel case with
ref Nº 105.001-62. In good condition.

ETERNA

Winding mechanical movement (Valjoux 72)
with chronograph function. Stainless steel back.
With wear signs.
€ 1.500 - 1.800

€ 2.400 - 3.200

€ 3.800 - 7.500

1098

1099

1100

Modelo Suveran. Movimento mecânico de
corda manual (Cal. 30T2). Caixa em aço
com Nº de tampa 2400-1. Em excelente
estado de conservação.
35mm

Modelo Seamaster 120. Movimento
mecânico automático (cal. 565) com data
às 15h e Nº de série 26376924. Caixa em
aço com ref Nº 166.027. Em bom estado
de conservação.
37mm

Modelo Oyster Speedking ref. Nº 5056.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Em bom estado de
conservação.
30mm

OMEGA

Suveran model. Winding mechanical movement
(cal. 30t2). Stainless steel case with ref. Nº
2400-1. In excellent condition.
€ 1.400 - 1.700

OMEGA

Seamaster 120 model. Automatic mechanical
movement (cal. 565) with date at 15h and serial
Nº 26376924. Stainless steel case with ref Nº
166.027. In good condition.

ROLEX

Oyster Speedking model with ref. Nº 5056.
Winding mechanical movement. Stainless steel
case. In very good condition.
€ 1.200 - 1.800

€ 1.250 - 1.800
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1102

1103

1104

1108

Modelo Seamaster. Movimento mecânico
de corda manual (Cal. 613) com data às
15h . Caixa em aço com ref Nº 136.018. Em
bom estado de conservação
32,5mm

Modelo Seamaster 30. Movimento
mecânico de corda manual (Cal. 286) com
Nº de série 19526384. Caixa em aço com
ref Nº 135.003-62-SC. Em bom estado de
conservação.
35mm

Modelo Seamaster de Ville. Movimento
mecânico automático (Cal.552). Caixa em
aço. Em bom estado de conservação.
34mm

Modelo Seamaster. Movimento mecânico
automático (Cal. 1002) com data às 15h e
Nº de série 290014447. Caixa em aço com
ref Nº 166.092 . Em excelente estado de
conservação.
42mm

OMEGA

Seamaster model. Winding mechanical
movement (Cal. 613) with date at 15h .
Stainless steel case with ref Nº 136.018. In good
condition.
€ 450 - 700

OMEGA

Seamaster 30 model. Winding mechanical
movement(Cal. 286) with serial Nº 19526384.
Stainless steel case with ref Nº 135.003-62-SC.
In good codition.

OMEGA

Seamaster de Ville model. Automatic
mechanical movement (Cal.552). Stainless steel
case. In good condition.
€ 450 - 700

€ 650 - 900

OMEGA

Seamaster model. Automatic mechanical
movement (Cal. 1002) with date at 15h and
serial Nº 290014447. Stainless steel case with
ref. Nº 166.092 . In excellent condition.
€ 600 - 900

1109

OMEGA
Modelo Constellation. Movimento
mecânico automático chronometer com
data e dia da semana às 15h (cal. 751) e Nº
de série 29105936. Caixa e bracelete em
aço com ref. Nº 168019. Em bom estado
de conservação.
35mm

Constellation model. Chronometer automatic
mechanical movement with date and day of
the week at 15h (cal. 751) and with serial Nº
29105936. Stainless steel case and wristband
with ref. Nº 168019. In good condition.

1110

OMEGA
Modelo Seamaster. Movimento mecânico
de corda manual (cal. 610) com data as
15h. Caixa em aço com Ref. Nº 14775. Em
excelente estado de conservação.
34,5mm

Seamaster model. Winding mechanical
movement (cal. 610) with date at 15h. Stainless
steel case qith ref. Nº 14775. In excellent
condition.
€ 600 - 900

€ 800 - 1.400

1105

1106

1107

1111

1112

1113

Modelo Seamaster. Movimento mecânico
de corda manual (Cal. 268) com Nº
de série 18430987. Caixa em aço com
ref Nº 125.003-62. Em bom estado de
conservação.
35mm

Relógio marca Omega. Modelo Seamaster.
Movimento mecânico automático (Cal.
562) com data às 3h e Nº de série
22249620. Caixa em aço folheada a ouro e
com tampa em aço com o Nº14701 3 SC.
Em bom estado de conservação.
33mm

Modelo Seamaster 30. Movimento
mecânico de corda manual (Cal. 286) com
Nº de série 20777565. Caixa em aço com
ref Nº 131.002-64-SC. Em bom estado de
conservação.
34,5mm

Modelo Seamaster Calendar. Movimento
mecânico automatico com data às 15h.
(cal. 503) com Nº de série 16527950. Caixa
em aço com ref Nº 2984/2989. Em muito
bom estado de conservação.
34mm

Modelo Seamaster 600. Movimento
mecânico de corda manual (Cal. 611)
com data às 15h. Caixa em aço com
ref Nº 136.011. Em excelente estado de
conservação.
34mm

Modelo Oyster perpetual Ref. Nº 2940.
Movimento mecânico automático
chronometre com Nº de série 56986.
Caixa em aço. Em muito bom estado de
conservação. Com caixa e documentos.
32mm

Seamaster 30 model. Winding mechanical
movement(Cal. 286) with serial Nº 20777565.
Stainless steel case with ref Nº 131.002-64-SC.
In good condition.

Seamaster Calendar model. Automatic
mechanical movement (cal. 503) with date at
15h and serial Nº 16527950. Stainless steel
case with ref Nº 2984/2989. In very good
condition.

Seamaster 600 model. Winding mechanical
movement (cal. 611) with date at 15h. Stainless
steel case with ref. Nº136.011. In excellent
condition.

Oyster perpetual model with ref. Nº 2940.
Automatic mechanical COSC certified
movement with serial Nº 56986. Stainless steel
case. In excellent condition. With box and
documents.

OMEGA

Seamaster model. Winding mechanical
movement (Cal. 268) with serial Nº 18430987.
Stainless steel case with ref Nº 125.003-62.In
good condition.
€ 450 - 700

OMEGA

Omega watch. Seamaster model. Automatic
mechanical movement (cal. 562) with date at 3h
and with serial Nº22249620. Yellow gold plated
case with stainless steel back with Nº14701 3
SC. In good condition.
€ 800 - 1.000

OMEGA

€ 900 - 1.300

OMEGA

€ 700 - 900

OMEGA

€ 600 - 900

ROLEX

€ 1.800 - 2.400
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1114

PUBLICIDADE
Publicidade Rolex anos 70. Peça muito
rara. Grande dimensão aprox.33cm x 23cm

70’s rare Rolex advertise plate with big
dimensions (33cm x 23 cm)

1117

€ 400 - 600

ROLEX
Modelo GMT-MASTER ref. Nº 16750 e com
Nº de série 6179171. Movimento mecânico
automático com função GMT e data às
15h. Caixa e bracelete em aço. Em bom
estado de conservação.
39,5mm

GMT-MASTER model with ref Nº 16750
and serial Nº 6179171. Automatic mechanical
movement with GMT function and date at
15h. Stainless steel Case and bracelet. In good
condition.
€ 10.000 - 15.000

1115

ROLEX
Modelo Oyster Perpetual Air King Ref Nº
5500. Movimento mecânico automático
(Cal. 1530) e com Nº de série 95626. Caixa
e bracelete em aço. Em muito bom estado
de conservação.
34mm

Oyster Perpetual Air King model with ref Nº
5500. Automatic mechanical movement (Cal.
1530) ewith serial Nº 95626. Stainless steel case
and wristband. In excellent condition.
€ 1.600 - 2.200

1118

ROLEX

1116

CARTIER
Modelo Calibre de Cartier ref. Nº3389.
Movimento mecânico automático com
data às 15h. Caixa em aço com movimento
aparente. Em bom estado de conservação.
42mm

Modelo GMT-MASTER II ref. Nº 16710 e
com Nº de série 19xw1242. Movimento
mecânico automático com função GMT e
data às 15h. Caixa e bracelete em aço. Em
bom estado de conservação.
40mm

GMT-MASTER II model with ref Nº 16710
and serial Nº 19xw1242. Automatic mechanical
movement with GMT function and date at
15h. Stainless steel Case and bracelet. In good
condition.
€ 8.500 - 10.000

Calibre model ref. Nº 3389. Automatic
mechanical movement with date at 15h.
Stainless steel with open caseback. In good
condition.
€ 2.850 - 3.500

51
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1119

1120

1121

Movimento de quartzo com data às 15h.
Caixa e bracelete em aço. Com marcas de
uso. Com caixa.
33mm

Modelo Parsifal. Movimento de quartzo
com data às 18h. Caixa e bracelete em aço
e ouro. Em bom estado de conservação.
Com caixa e documentos.
34mm

Modelo Spationaute II. Edição
comemorativa do 1º Vôo Orbital
Franco-Americano. Movimento de
quartzo com função cronógrafo e
mostrador analógico e digital. Caixa e
bracelete em aço. Com marcas de uso.
39mm

RAYMOND WEIL

Quartz movement with date at 15h. Stainless
steel case and wristband. With wear signs. With
box, without documents.
€ 250 - 500

RAYMOND WEIL

Parsifal model. Quartz movement with date at
18h. Stainless steel and yellow gold case and
wristband. In good condition. With box and
documents.
€ 350 - 500

YEMA

Spationaute II model. 1st French-American
orbital flight celebration edition. Quartz
movement with chronograph function
and with digital and analogic display dial.
Stainless steel case and wristband. With
wear signs.
€ 350 - 450

1123

1124

1125

Modelo Blackbird com Ref. Nº A44359.
Movimento mecânico automático
chronometre com função cronógrafo e
data às 12h. Caixa e bracelete em aço.
Com marcas de uso.
44mm

Modelo Colt. Movimento mecânico
automático chronometre com data. Caixa
em aço. Com marcas de uso.
44mm

Modelo Crosswind. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo e
data às 15h. Caixa em aço. Com caixa
e documentos. Em bom estado de
conservação.
43mm

BREITLING

1122

LOTE DE 3 RELÓGIOS “SEIKO 5”

Blackbird model with ref. Nº A44359.
Chronometer utomatic mechanical movement
with chronograph function and date at 12h.
Stainless steel case and wristband. With wear
signs.
€ 1.600 - 1.900

BREITLING

Colt model. Chronometer automatic
mechanical movement. Stainless steel case. With
wear signs.
€ 1.200 - 1.600

BREITLING

Crosswind model. Automatic mechanical
movement with chronograph function and
date at 15h. Stainless steel case. With box and
documents. In good condition.
€ 2.500 - 3.200

Lote de 3 relógios Seiko 5. Todos com
caixa e bracelete em aço. Movimentos
mecânicos automáticos com dia da
semana e do mês (dois em português).
Todos com 37mm de caixa e a funcionar
ao momento da avaliação.

Lot of three Seiko 5 watches. All with steel cases
and bracelets. Mechanical movements with week
and month day (two in Portuguese). All cases
37mm diameter and working
52

53

€ 350 - 450

1127
CUERVO Y SOBRINOS
Modelo Historiador com ref. Nº 3191.
Movimento mecânico automático com
data às 21h. Caixa em aço com movimento
aparente. Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
40mm

Historiador model with ref. Nº 3191.
Automatic mechanical movement with date at
21h. Stainless steel case with open caseback. In
excellent condition.
€ 1.700 - 1.900

1126
LONGINES
Edição comemorativa do 1º Centenário
da República Portuguesa Nº76/100.
Movimento Mecânico automático com
função cronógrafo, GMT e com data às
15h. Caixa em aço. Conjunto completo
com, livro, 18 medalhas com os bustos dos
Presidentes da República gravados em
alto-relevo, lupa, caixa e documentos. Em
excelente estado de conservação.
44mm

1st Centenary of the Portuguese Republic
Commemorative edition Nº76/100. Automatic
mechanical movement with chronograph
function, GMT and date at 15h. Stainless
steel case. Complete set with, book, 18
medals with High relief engraved busts of the
Republic Presidents, magnifying glass, box and
documents. In excellent condition.
€ 3.000 - 3.800

54

1128

1129

Movimento mecânico de corda manual
com Nº de série 2470059. Caixa em aço
comref. Nº 8132225 com coroa às 12h. Em
muito bom estado de conservação.
29,5mm

Modelo Constellation. Movimento
mecânico automático chronometer (Cal.
561) com data às 15h e com Nº de série
24495222. Caixa em Plaquet com tampa
em aço com ref Nº 168.004. Em muito bom
estado de conservação.
36mm

ZENITH

Winding mechanical movement with serial
Nº 2470059. Stainless steel case with ref. Nº
8132225 and crown at 12h. In very good
condition.

OMEGA

Constellation model. Automatic mechanical
movement COSC certified (Cal. 561) with
date at 15h and serial Nº 24495222. Yellow
gold plated case with stainless steel back ref Nº
168.004. In very good condition.

1130

1134

1135

Modelo Flagship, Edição limitada da Liga
Portuguesa contra o Cancro Nº 3/70,
Movimento mecânico automático com
data às 18h. Caixa em ouro (750/000).
Com marcas de uso. Com caixa e
documentos.
38,5mm
80,20g

Modelo Seamaster. Movimento
mecânico automático (Cal. 501) com Nº
de série 16502461. Caixa em aço com
ref. Nº 2975-3 SC. Em bom estado de
conservação.
35mm

Movimento mecânico de corda manual
(Cal. 283) e Nº de série 13711084. Caixa
em plaquet com tampa em aço com
ref. Nº 2506-4SC. Em bom estado de
conservação.
38,5mm

Seamaster model. Automatic mechanical
movement (cal. 501) with serial Nº
16502461. Stainless steel case with ref. Nº
2975-3 SC. In good condition.

Winding mechanical movement (Cal. 283)
with serial Nº 13711084. Yellow gold plated
case with stainless steel back ref. Nº 2506-4SC.
In good condition.

Genéve model. Automatic mechanical
movement (Cal. 1012) with date at 15h and
serial Nº 37796391. Stainless steel case with ref.
Nº 1660168. In good condition.

€ 720 - 900

€ 800 - 1.100

€ 500 - 600

1138

1139

Modelo com mostrador Honeycomb.
Movimento mecânico de corda manual
(Cal. 266) com Nº de série 14380360.
Caixa em aço com ref. Nº 2750-9. Em bom
estado de conservação.
35,5mm

Edição Ferrari. Movimento mecânico
automático (cal. 2280) com função
cronógrafo e data às 16h/17h. Caixa em
aço. Com marcas de uso. Com caixa, sem
documentos.
37,5mm

LONGINES

€ 800 - 1.100

Flagship model. “Liga Portuguesa contra o
Cancro” limited edition Nº3/70. Automatic
mechanical movement with date at 18h. Yellow
gold case. With wear signs. With box and
documents.

1131

1132

1133

Edição comemorativa Escudo Nº
727/2001. Movimento mecânico
automático. Caixa em aço. Com marcas
de uso.
40mm

Movimento mecânico de corda manual
com Nº de série 702675. Caixa em ouro
(750/000) com Nº de registo 754794. Em
bom estado de conservação
29mm x 29mm
34,38g

€ 800 - 1.200

TISSOT

Cellebration edition of the “Escudo” portuguese
coin Nº727/2001. Automatic mechanical
movement. Stainless steel case. With wear signs.
€ 400 - 600

IWC

OMEGA

OMEGA

1136

OMEGA
Modelo Genéve.Movimento mecânico
automático (cal. 1012) com data às 15h
e Nº de série 37796391. Caixa em aço
com ref. Nº 1660168. Em bom estado de
conservação.
36,5mm

€ 3.000 - 4.000

TISSOT
Modelo Seastar Navigator. Movimento
mecânico de corda manual com função
cronógafo e data às 18h (Valjoux 7734).
Caixa em aço. Com marcas de uso.
38mm

Winding mechanical movement with serial Nº
702675. Yellow gold (750/000) case with Nº
754794. In good conditon.

Seastar Navigator model. Winding mechanical
movement with chronograph functiob and date
at 18h (Valjoux 7734). Stainless steel case. With
wear signs.

€ 1.900 - 2.250

€ 900 - 1.300

1137

OMEGA
Modelo Seamaster. Movimento mecânico
automático chronometre (cal. 342) com
Nº de série 11995410. Caixa em aço com
Nº de série 2576-10. Em bom estado de
conservação.
34,5mm

Semaster model. Automatic mechanical
movement COSC certified (cal. 342) with serial
Nº 11995410. Stainless steel case with Ref.
2576-10. In good condition.
€ 800 - 950

OMEGA

GIRARD PERREGAUX

Honeycomb dial model. Winding mechanical
movement (Cal. 266) with serial Nº 14380360.
Stainless steel case with ref. Nº 2750-9. In good
condition.

Ferrari edition. Automatic mechanical
movement (cal. 2280) with chronograph
function and date at 16/17h. Stainless steel case.
With wear signs. With box, without documents.

€ 820 - 1.000

€ 1.800 - 2.200

57
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1140
EBEL

Modelo Le Modulor. Movimento mecânico
automático chronometer com função
cronógrafo e data às 16/17h. Caixa em
aço com movimento aparente. Em muito
bom estado de conservação. Com caixa e
documentos.
41,5mm

Le Modulor model. Chronometer automatic
mechanical movement with chronograph
function and open caseback. In very good
condition. With box and documents.
€ 2.000 - 2.500

1141

TUDOR
Modelo Heritage Chrono. Movimento
mecânico automático com função
cronógrafo e data às 18h. Caixa e
bracelete em aço. Em bom estado de
conservação. Com documentos, sem caixa.
42mm

Heritage Chrono model. Automatic mechanical
movement with chronograph function na date
at 18h. Stainless steel case and wristband. In
good condition. With documents, without box.
€ 2.250 - 2.800

1142

TUDOR
Relógio marca Tudor. Modelo Oyster
Prince Date Day. Movimento mecânico
automático com calendário às 15h.
Acompanha bracelete original Rolex. Caixa
e bracelete em aço. Em bom estado de
conservação.
35.5mm

Tudor watch. Oyster Prince Date Day model.
Automatic mechanical movement with date at
3h. With original Rolex wristband. Stainless
steel case and wristband. In good condition.
€ 2.000 - 2.800

1143

AUDEMARS PIGUET
Relógio marca Audemars Piguet.
Modelo Royal Oak. Movimento mecânico
automático com data às 3h. Caixa e
bracelete em aço. Com marcas de uso.
41mm

Audemars Piguer Watch. Automatic mechanical
movement with date at 3h. Stainless steel case
and wristband. With wear signs.
€ 27.000 - 38.000

59
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1144

1145

1146

1150

1151

1152

Edição limitada Nº3228/3333. Movimento
mecânico automático com certificação
COSC (Cal. 2824). Caixa em aço com
movimento aparente. Em excelente
estado de conservação.Com caixa, sem
documentos.
31mm x 40mm

Edição limitada Nº 2337/3333. Movimento
mecânico automático chronometer com
data às 15h. Caixa em aço. Com marcas de
uso. Com caixa e documentos.
32mm x 43mm

Movimento mecânico automático com
certificação COSC (Cal. 2824). Caixa em
aço com movimento aparente. Edição
limitada Nº2849/3333. Em excelente
estado de conservação.
31mm x 40mm

Movimento mecânico de corda manual
(cal. 27) Caixa com tampa em aço com
mostrador em cerâmica. Excelente estado
(circa 1930)
33mm

Modelo Club 2000. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa em aço. Em bom
estado de conservação.
36,5mm

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Com marcas de uso. Com
estojo.
31mm

Club 200 model. Winding mechanical
movement. Stainless steel case. In good
condition.

Winding mechanical movement. Stainless steel
case. With wear signs. With box.

TISSOT

TISSOT

Limited edition Nº 2337/3333. Automatic
mechanical movement with date at 15h.
Stainless steel case. With wear signs. With box
and documents.

TISSOT

CYMA

Winding mechanical movement (Cal.27). Case
with stainless steel back and enamel dial. In
excellent condition (circa 1930).

CERTINA

BAUME & MERCIER

€ 500 - 650

Limited edition Nº 2849/3333. Automatic
mechanical movement COSC certified. (cal.
2824). Stainless steel case with open caseback.
In escellent condition.

1147

1148

1149

1153

1154

1155

Movimento mecânico de corda manual
(Cal.27) com Nº de série 1197504. Caixa
em aço com ref Nº 1139292. Em bom
estado de conservação.
36,5mm

Movimento mecânico de corda manual
(Cal. 27B-1) e ref Nº 6885. Caixa em aço.
Em muito bom estado de conservação.
33mm

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Em muito bom estado de
conservação.
32mm

Modelo Centenaire. Movimento mecânico
automático. Caixa em aço. Em muito bom
estado de conservação.
33mm

Movimento mecânico automático com
data às 15h. Caixa em aço. Em bom estado
de conservação
33mm x 37mm

Winding mechanical movement (Cal. 27B-1)
with ref Nº 6885. Stainless steel case. In very
good condition.

Winding mechanical movement. Stainless steel
case. In very good condition.

Centenaire model. Automatic mechanical
movement. Stainless stee case. In very good
condition.

Automatic mechanical movement with date at
15h. Stainless steel case. In good condition

Relógio marca Bucherer. Modelo
Capolago. Movimento de quartzo com
função cronógrafo e data às 16h/17h.
Caixa e bracelete em aço. Com caixa e
documentos. Com marcas de uso.
36mm

Limited edition with Nº3228/3333. Automatic
mechanical movement with COSC certification
(Cal. 2824). Stainless steel case with open
caseback. In excellent condition. With box,
without documents.

€ 400 - 700

€ 180 - 300

€ 300 - 550

€ 600 - 900

€ 400 - 700

TISSOT

Winding mechanical movement (Cal.27) with
serial Nº 1197504. Stainless steel case with ref.
Nº 1139292. In good condition.
€ 400 - 700

TISSOT

€ 400 - 600

TISSOT

€ 300 - 500

ETERNA MATIC

€ 400 - 600

ETERNA MATIC

€ 400 - 600

BUCHERER

Bucherer watch. Capolago model. Quartz
movement with chronograph function and date
at 16h/17h. With watch box and certificate.
Stainless steel case and wristband. With wear
signs.
€ 600 - 800
61
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1156
FRANCK MULLER
Modelo com duplo mostrador, ref. Nº 7000
DF. Movimento mecânico automático com
função cronógrafo, escalas telemétrica,
taquimétrica e de pulsações. Caixa em
ouro (750/000). Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
38,5mm
113,8 g

Double dial model with ref. Nº 7000 DF.
Automatic mechanical movement with
chronograph function and with oulsation,
telemetre and tachymetre sclaes. Yellow gold
(750/000) case. In excellent condition. With
box and documents.
€ 20.000 - 25.000

62

1158
1157

BAUME & MERCIER
Modelo Riviera. Movimento de quartzo com data às 18h.
Caixa e bracelete em ouro (750/000). Em excelente estado
de conservação. Com estojo e documentos.
33mm
93,3g

GIRARD PERREGAUX
Edição Ferrari com ref. Nº 8020.
Movimento mecânico automático com
função cronógrafo e data às 16/17h. Caixa
em ouro (750/000). Em bom estado de
conservação. Com caixa, sem documentos.
38mm

Riviera model. Quartza movement with date at 18h. Yellow gold
(750/000) case and wristband. In excelente condition. With case ad
documents.

Ferrari edition with ref. Nº 8020. Automatic
mechanical movement with chornograph
function and date at 16h/17h. Yellow gold
(750/000) case. In good condition. With box,
without documents.

€ 4.000 - 5.000

€ 4.500 - 5.600

65

64

1159

1160

1161

1162

1163

1164

Modelo Diagono Aluminium. Movimento
mecânico automático com data às 15h.
Caixa em alumínio. Em bom estado de
conservação.
38mm

Modelo Parsifal. Movimento mecânico
automático Chronometer com função GMT
e data às 15h. Caixa em aço. Em muito
bom estado de conservação. Com caixa,
sem documentos.
38,5mm

Modelo “Les Classiques”, Movimento de
quartzo com função cronógrafo e data
às 16h. Caixa em aço. Com Caixa, sem
documentos.
40mm

Modelo Top Time. Movimento mecânico
de corda manual com função cronógrafo
(Venus 178). Caixa em Plaquet com tampa
em aço. Com marcas de uso. A necessitar
de manutenção.
38mm

Movimento mecânico automático
com função cronógrafo. Caixa
em aço. Em bom estado de
conservação.
34,5mm x 44,5mm

Movimento de quartzo com
função cronógrafo e data às 18h.
Caixa em aço. Em bom estado de
conservação.
38mm

Automatic mechanical movement with
chronograph function. Stainless steel case.
In good condition.

Quartz movement with chronograph
function and date at 18h. Sainless steel
case. In good condition.

€ 800 - 1.100

€ 300 - 500

BVLGARI

Diagono Aluminium model. Automatic
mechanical movement with date at 15h.
Alluminium case. In good condition.
€ 350 - 900

RAYMOND WEIL

Parsifal model. Automatic mecha nical
movement with COSC certification, GMT
function and date at 15h. Stainless steel case.
In very good condition. With box, without
documents.
€ 450 - 700

MAURICE LACROIX

Les Classiques model. Quartz movement with
chronograph function and date at 16h. Stainless
steel case. With box, no documents.
€ 350 - 600

BREITLING

Top Time model. Winding mechanical
movement with chronograph function (Venus
178). Yellow gold plated with stainless steel
back. With wear signs. Needs to be serviced.

BAUME & MERCIER

LONGINES

€ 900 - 1.500

67
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1165
AUDEMARS PIGUET
Modelo Milenary. Movimento mecânico
automático. Caixa em ouro rosa (750/000) com
movimento aparente. Em muito bom estado de
conservação. Com caixa e certificado.
47mm
142g

Milenary model. Automatic mechanical movement.
Rose gold (750/000) case with open caseback. In very
good condition. With box and certificate.
€ 20.000 - 27.000

68

1166

PATEK PHILIPPE
Modelo Calatrava com ref. Nº 3470.
Movimento mecânico de corda manual
(cal. 175) com Nº de série 1130182. Caixa
em ouro (750/000). Com marcas de uso.
Com caixa, sem documentos.
29mm
29.96

1169

ZENITH
Modelo Star El Primero. Movimento
mecânico automático com função
cronógrafo. Caixa em aço com movimento
aparente e mostrador em madre pérola
com um index em pérola às 15h. Em bom
estado de conservação
37,5mm

Calatrava model with ref. Nº 3470. Winding
mechanical movement (cal. 175) with serial Nº
1130182. Yellow gold (750/000) case. With
wear signs. With box, without documents.
€ 2.900 - 3.500

Star El Primero model. Automatic mechanical
movement with chronograph function. Stainlees
steel case with open caseback, mother of pearl
dial and a pearl on the 15h index. In good
condition.
€ 1.900 - 2.300

1167

JAEGER LECOULTRE
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Em muito bom estado de
conservação.
33,5mm

Winding mechanical movement. Stainless steel
case. In very good condition.
€ 1.500 - 2.000

1170

ZENITH
Modelo Port Royal V. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo. Caixa
em aço com movimento aparente. Em bom
estado de conservação.
36mm x 50,5mm

1168

PATEK PHILIPPE
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa e bracelete em ouro (750/000). Em
razoável estado de conservação
25,5mm x 33,5mm
33,46 g

Port Royal V model. Automatic mechanical
movement with chronograph function.
Stainless steel case with open caseback. In good
condition.
€ 2.400 - 2.800

Winding mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case and wristband. With wear signs.
€ 2.800 - 3.200

71
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1177

BAUME & MERCIER
Movimento mecânico automático com
data, mês e dia da semana. Caixa em
ouro (750/000). Em bom estado de
conservação. Com caixa e documentos.
33,5mm
63,76g

Automatic mechanical movement
€ 3.400 - 4.200

1171

1172

1173

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Landeron 248).
Caixa em plaquet com tampa em aço. Com
marcas de uso. Necessita de manutenção
(função cronógrafo)
37mm

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo. Caixa em ouro
(750/000). Com marcas de uso.
36mm
43,25 g

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo (Landeron 248).
Caixa em plaquet com tampa em aço. Com
marcas de uso.
37,5mm

CAUNY

Winding mechanical movement with
chronograph function (Landeron 248). Yellow
gold plated with stainless steel back. With wear
signs. In good condition.

SULTANA

Winding mechanical movement with
chronograph function. Yellow gold (750/000)
case.. With wear signs.
€ 600 - 800

€ 300 - 600

CAUNY

Winding mechanical movement with
chronograph function (Lemania 248). Yellow
gold plated case with stainless steel back. With
wear signs.
€ 300 - 600

1174

1175

1176

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em plaquet com tampa em aço. Em
bom estado de conservação.
34mm

Relógio marca Bulova. Movimento
mecânico automático. Caixa em plaquê.
Com marcas de uso.
34mm

Winding mechanical movement. Yellow gold
plated stainless steel back. In good condition.

Bulova watch. Automatic mechanical
movement. Yellow gold plated case. With wear
signs.

Modelo Classima. Movimento mecânico
automático com data às 15h. Caixa em aço
com movimento aparente. Com marcas de
uso. Com caixa e documentos.
42mm

LEMANIA

€ 550 - 700

BULOVA

€ 350 - 400

BAUME & MERCIER

Classima model. Automatic mechanical
movement with date at 15h. Stainless steel case
with open caseback. With wear signs. With box
and documents.

1178

ROAMER
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em plaquet com tampa em aço. Com
marcas de uso.
34mm

Winding mechanical movement. Yellow gold
plated stainless steel back. With wear signs.
€ 180 - 300

€ 750 - 900
73
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1179

ULYSSE NARDIN
Movimento mecânico automático com
função cronógrafo e data às 16/17h.
Caixa em ouro (750/000) com movimento
aparente. Em excelente estado de
conservação.
38mm
57,20 g

Automatic mechanical movement with
chronograph function and date at 16/17h.
Yellow gold (750/000) case with open caseback.
In excellent condition.
€ 3.900 - 4.500

1180

BVLGARI
Modelo Diagono. Movimento mecânico
automático com função cronógrafo e data
às 16h/17h. Caixa em aço e ouro. Em bom
estado de conservação
35,5 mm

Diagono model. Automatic mechanical
movement with date at 16h/17h. Stainless steel
and yellog gold case. In good condition.
€ 2.700 - 3.200

1181

1182

Movimento mecânico de corda manual
(Valjoux 7734) com função cronógrafo.
Caixa em ouro (750/000). Em excelente
estado de conservação. Com caixa e
documentos.
36mm
66,98g

Modelo Don Giovanni Collction. Edição limitada
tributo a Carlos do Carmo. Movimento mecânico
automático com função GMT e data. Caixa em
ouro rosa (750/000) com movimento aparente.
Em bom estado de conservação. A necessitar de
manutenção. Com caixa e documentos.
35mm x 46m
109g

EBERHARD & CO.

Winding mechanical movement (Valjoux
7734) with chronograph function. Yellow gold
(750/000) case. In excellent condition.With box
and documents.
€ 3.500 - 5.000

RAYMOND WEIL

Don Giovanni collection model. “Carlos do Carmo”
limited edition. Automatic mechanical movement with
GMT function and date. Rose gold (750/000) case with
open caseback. Needs sevicing. With box and documents
€ 5.500 - 7.000
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1183

1184

1185

1189

1190

1191

Movimento mecânico de corda manual
(Valjoux 22) com função cronógrafo. Caixa
com tampa em aço. Com marcas de uso.
35mm

Movimento mecânico de corda manual
com função stoptime. Caixa em aço. Com
marcas de uso.
28,5mm

Movimento de quartzo com data às 15h.
Caixa em plaquet com tampa em aço. Com
marcas de uso.
31mm

Winding mechanical movement (Valjoux 22)
with chronograph function. Stainless steel back.
With wear signs.

Winding mechanical movement with stoptime
function. Stainless steel case. With wear signs.

Movimento mecânico de corda manual
com função cronógrafo e data às 18h
(Valjoux 7734). Caixa em aço. Com marcas
de uso.
42,5mm x 39mm

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em prata (900/000). Com marcas
de uso.
28,5mm x 39mm
41,10 g

Movimento de quartzo com data às 15h.
Caixa em ouro (750/000) com tampa em
aço. Com marcas de uso.
31mm
32,73 g

Winding mechanical movement. Silver
(900/000) case. With wear signs.

Quartz movement with date at 15h. Yellow gold
(750/000) case. With wear signs.

€ 180 - 300

€ 1.200 - 1.500

€ 400 - 600

1188

1192

1193

1194

Movimento mecânico automático com
função cronógrafo e com data e dia da
semana às 15h. Caixa em aço. Em bom
estado de conservação.
41mm

Edição limitada Eusébio Nº 0426/1942.
Movimento de quartzo com data, mês
e dia da semana. Caixa em plaquet. Em
excelente estado de conservação. Com
caixa e documentos,
42mm

Movimento de quartzo com data às 18h.
Caixa em Plaquet com tampa em aço. Em
bom estado de conservação.
31mm

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em ouro (750/000). Com marcas de
uso.
32,5mm
39,70 g

BOVET

€ 700 - 900

HARMAN WATCH

€ 300 - 500

1187

Movimento mecânico automático com
função cronógrafo e com data e dia da
semana às 15h. Caixa em aço. Com marcas
de uso.
40mm

Edição limitada com Nº 04/50. Movimento
de corda manual com função cronógrafo.
Caixa em aço com movimento aparente.
Em excelente estado de conservação
37,5mm

Automatic mechanical movement with
chronograph function and with date and day of
the week at 15h. Stainless steel case. With wear
signs.
€ 360 - 500

Winding mechanical movement with
chronograph function (Valjoux 7734) and date
at 18h. Stainless steel case. With wear signs.
€ 420 - 550

1186

SEIKO

OLMA

GECKOTA

Limited edition Nº 04/50. Winding mechanical
movement with chronograph function. Stainless
steel case with open caseback. In excellent
condition.
€ 700 - 1.000

SEIKO

Automatic mechanical movement with
chronograph function and with date and day
of the week at 15h. Stainless steel case. In good
condition.
€ 600 - 900

RAYMOND WEIL

Quartz movement with date at 15h. Yellow gold
plated case with stainless steel back. With wear
signs.

TISSOT

Eusébio limited edition Nº 0426/1942. Quartz
movement with date, month and day of the
week. Yellow gold plated case. In excellent
condition. With box and documents.

OMEGA

PEQUIGNET

Quartz movement with date at 18h. Yellow gold
plated case with stainless steel back. In good
condition.
€ 180 - 300

RAYMOND WEIL

LIP

Winding mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case. With wear signs.
€ 600 - 800

€ 400 - 600
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1195

1197

1196

Edição limitada Eusébio Nº 0426/1942.
Movimento de quartzo com data, mês
e dia da semana. Caixa em plaquet. Em
excelente estado de conservação. Com
caixa e documentos,
42mm

Modelo com a Ref. Nº 5569. Movimento
de quartzo com data às 15h. Caixa
com tampa em aço. Em bom estado de
conservação. Com caixa, sem documentos.
34mm

Modelo Othello. Movimento de quartzo.
Caixa em metal lacada a preto. Com
marcas de uso. Com estojo.
31mm

TISSOT

Eusébio limited edition Nº 0426/1942. Quartz
movement with date, month and day of the
week. Yellow gold plated case. In excellent
condition. With box and documents.
€ 400 - 600

1198

CHAUMET
Movimento de quartzo com data às 18h.
Caixa em aço com 12 brilhantes. Em bom
estado de conservação. Com caixa, sem
documentos.
33mm

Quartz movement with date at 18h. Stainless
steel case qith 12 brilliant stone. With bos,
without documents.
€ 2.250 - 2.750

RAYMOND WEIL

Ref. Nº 5569 model. Quartz movement with
date at 15h. Metal case with stainless steel
back. In good condition. With box, without
documents.

RAYMOND WEIL

Othello Model. Quartz movement. Black
lacquered metal case. With wear signs. With
box.
€ 250 - 500

€ 300 - 500

1199

CHRONOSWISS
Mostrador Guilloche em preto com
diamantes. Movimento mecânico
automático com data às 18h. Caixa em
aço com movimento aparente e pavet
de diamantes. Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
38mm

Black guilloche dial with diamonds. Automatic
mechanical movement with date at 18h.
Stainless steel case with open caseback and
diamond pavé. In excellent condition. With box
and documents
€ 12.500 - 14.000
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1200
IWC

Edição limitada a 500 peças. Tributo a Pallweber e
comemoração dos 150 anos da marca IWC. Movimento
mecânico de corda manual (cal. 94200) com reserva de
marcha de 60h e “Jumping Hours). Caixa em aço com
movimento aparente e mostrador lacado. Em excelente
estado de conservação. Com caixa e documentos.
45mm

Limited edition of 500 pieces. Pallweber tribute and IWC 150
anniversary. Winding mechanical movement (cal. 94200) with
60h power reserve and jumping hours. Stainless steel case with
open caseback and lacquered dial. In excellent condition. With
case and documents.
€ 22.500 - 30.000
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Note

NOTA AO LOTE 1200

Foi em 1883 que Josef Pallweber, um relojoeiro austríaco residente
em Salzburgo, registou a patente de um mecanismo que nos
mostrava o tempo de uma nova maneira. Nascia o primeiro relógio
digital.

It was in 1883 that Josef Pallweber, an Austrian watchmaker living in Salzburg
registered the patent of a mechanism that showed us time in a new way. The first
digital watch was born.

Em vez de um modo convencional de nos mostrar as horas (com
dois ponteiros registando horas e minutos), este mecanismo utilizava
três discos para, através de duas janelas no mostrador, nos dizer as
horas e os minutos (também conhecido como Jumping Hours).

Instead of a conventional way of showing us time (with two hands pointing to
hours and minutes), this mechanism used three discs to tell us the hours and
minutes through two windows in a dial (also known as Jumping Hours).

Pallweber cedeu a licença desta criação à IWC, tendo a marca
vendido aproximadamente 17000 unidades, entre 1884 e 1890.

Pallweber granted the license of this creation to IWC and, between 1884 and
1890, the brand sold approximately 17,000 units.

Podemos dizer que o objetivo conjunto da marca e de Pallweber
seria o de fazer destes relógios heranças únicas. Estas peças de Arte
utilizavam tecnologia de ponta para a época, mantendo as tradições
da produção manual e cuidada.

We can say that the purpose of the brand and Pallweber was to make these watches
unique heirlooms. These pieces of Art used cutting-edge technology for the time,
while maintaining the traditions of a careful, hand-made production.

Em 2018, ano da celebração do jubileu da IWC, a marca decidiu
fazer um tributo a Pallweber, redesenhando e desenvolvendo um
novo mecanismo para equipar o primeiro e único relógio mecânico
de pulso digital da IWC. Foram produzidas somente 500 unidades
de três versões deste tesouro intemporal, único e altamente
colecionável.

Returning now to 2018, the year of IWC's jubilee celebration, the brand decided
to pay tribute to Pallweber by redesigning and developing a new mechanism to
equip IWC's first and only mechanical digital wristwatch. Only 500 units of three
versions of this timeless, unique, and highly collectible treasure were made.
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1201

LOTE DE 12 RELÓGIOS
Estojo com 12 relogios mecânicos todos
a funcionar de várias marcas. Modelos de
mergulho, classicos e desportivos. Alguns
não tiveram uso. As braceletes são quase
todas novas. Estojo incluído.

Lot of twelve watches. Sports, classic and diver
models. All with mechanical movements. In
good condition.

1202

LOTE DE 7 RELÓGIOS
7 relógios mecânicos de marcas nacionais
nunca usados. São relógios novos dos
anos 70.

Lot of seven Portuguese brand watches from the
70's. All with mechanical movements. In very
good condition.
€ 700 - 900

€ 1.000 - 1.300
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1203
BLANCPAIN
Relógio marca Blancpain, modelo Villeret
ultra thin. Movimento mecânico de corda
manual. Mostrador em porcelana. Caixa
ultrafina em aço. Acompanha estojo
e documentação. Em bom estado de
conservação.
35 mm

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

1204
CARTIER EM PLATINA
Relógio marca Cartier, modelo Rond
Solo Ref. 2452 B. Série limitada privada.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em platina (950)
34 mm
52,6g (total)

Cartier watch, Rond Solo model Ref. 2452 B.
Limited private series. Windind mechanical
movement. Platinum (0,950) case. In good
condition.
€ 5.000 - 7.000

1206
CORUM MOVIMENTO LINEAR
Raro relógio Corum modelo Golden Bridge com caixa em ouro branco.
Edição comemorativa dos 50 anos da Corum e limitada a apenas
50 relógios sendo este exemplar o nº27. Caixa com 32mm x 50mm.
Movimento mecânico linear de corda manual cal.7000. Acompanha caixa
e documentos. Ligeiríssimos sinais de uso.

1205
CHRONOSWISS
Relógio marca Chronoswiss, modelo
Delphis. Movimento mecânico automático
com jumping hours. Caixa em aço.
Acompanha estojo e documentação. A
necessitar de limpeza.
38 mm

Chronoswiss watch, Delphis model. Automatic
mechanical movement with jumping hours.
Stainless steel case. With box and documents.
Needs maintenaince.
€ 2.000 - 2.500

O raro movimento linear deste relógio tem as pontes em ouro branco
integralmente gravadas à mão. No mostrador apresenta um diamante
“Top Wesselton” (aprox. 0.25ct) em frente ao algarismo 5 como
substituição do algarismo 0 e para simbolizar a comemoração dos 50
anos da Corum.

A rare Corum watch, Golden Bridge model with white gold case. Commemorative
edition of the 50 years of the brand and limited to 50 pieces, this being nr. 27.
32x50mm case
Linear mechanical movement cal.7000
With case and documents. Slight wear signs
Rare linear movement with white gold bridges engraved by hand.
Dial set with one brilliant cut 0,25ct “Top Wesselton” diamond in front of the
number 5 symbolizing the 50 years of Corum
€ 10.000 - 15.000
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1207

1208

1209

1213

1214

1215

Relógio Raymond Weil de Senhora em
plaquê de ouro. Caixa com 18mm x 22mm.
Pulseira em malha bicolor. Movimento
de quartzo. A funcionar ao momento da
avaliação.

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa e bracelete em ouro (750/000). Com
marcas de uso.
23mm
49,95g

Modelo Tank ref. Nº3169. Movimento de
quartz. Caixa em aço. Com marcas de uso.
Com caixa, sem documentos
27,5mm x 34,5mm

Winding mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case and wristband. With wear signs.

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em ouro (750/000) e bracelete
em ouro (800/000). Em bom estado de
conservação.
20mm
40,7g

Modelo Tank Française ref. Nº 2835.
Movimento de quartzo. Caixa em
ouro (750/000). Em bom estado de
conservação.
20,5mm x 25mm

A gold palted Ladies Raymond Weil watch
18x22 mm case. Two-toned mesh bracelet.
Quartz movement. Working

Modelo Elipse. Movimento mecânico
de corda manual. Caixa e bracelete em
Ouro (750/000). Em bom estado de
conservação.
32mm x 27mm
93,41g

RAYMOND WEIL

€ 200 - 250

JAEGER-LECOULTRE

€ 2.800 - 3.400

PATEK PHILIPPE

Elipse Model. Winding mechanical movement.
Yellow gold (750/000) case and wristband. In
good condition.

1211

1212

Relógio marca Hermes. Modelo Kelly.
Movimento de quartzo. Caixa em plaquê.
Em bom estado de conservação. Com
caixa e documentos.
20mm

Modelo Parsifal. Movimento de quartzo
com data às 18h. Caixa e bracelete em
plaquet. Em bom estado de conservação.
Em bom estado de conservação. Com
caixa, sem documentos.
34mm

Modelo Constellation. Movimento de
quartzo. Caixa e bracelete em aço e ouro.
Com marcas de uso. Com estojo de serviço
e documentos.
27,5mm

Hermés watch. Kelly model. Quartz movement.
Yellow gold plated case. In good condition.
With watch box and certificate.
€ 600 - 800

Tank model with ref. Nº 3169. Quartz
movement. Stainless steel case. With wear signs.
With box, without documents.
€ 1.700 - 2.000

€ 6.800 - 8.000

1210

HERMES

CARTIER

RAYMOND WEIL

OMEGA

Parsifal model. Quartz movement with date at
18h. Yello gold plated case and wristband. In
good condition. With box, without documents.

Constellation model.Quartz movement.
Stainless steel and yellow gold case and
wristband. With wear signs. With service case
and documents.

€ 250 - 400

€ 500 - 700

VACHERON CONSTANTIN

Winding mechanical movement. Yellow gold
case (750/000) and wristband (800/000). In
good condition.

CARTIER

Tank Française ref Nº 2835. Quartz movement.
Yellow gold case (750/000). In good condition.
€ 2.000 - 2.500

€ 2.000 - 3.000

1216

1217

Modelo Oyster Perpetual Date com Ref.
Nº . Movimento mecânico automático com
data Às 15h. Caixa e bracelete em ouro e
aço. Em bom estado de conservação.
25,5mm

Modelo Constellation Quadra. Movimento
de quartzo. Caixa e bracelete em aço
com mostrado em madre pérola. Em bom
estado de conservação.
19,5mm x 27,5mm

Oyster Perpetual date model with Ref. Nº .
Automatic mechanical movement with date at
15h. Yellow gold and steel case and wristband.
In good condition.

Constellation Quadra model. Quartz
movement. Stainless steel case and wristband
with mother of pearl dial. In good condition.

ROLEX

€ 3.000 - 3.500

OMEGA

€ 500 - 800

89

88

1218
OMEGA
Modelo DeVille, edição limitada Eça de
Queiroz Nº30/45. Movimento chronometer
mecânico automático. Caixa em ouro
(750/000). Em excelente estado de
conservação. Com caixa e documentos.
38,5mm
86.84

DeVille model, Eça de Queiroz limited edition
Nº 30/45. Chronometer automatic mechanical
movement. Yellow gold (750/000) case. In
excellent condition. With box and documents.
€ 5.000 - 6.000
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1219

LONGINES
Relógio de marca Longines.Movimento
mecânico de corda manual. Caixa em
plaqué. Razoável estado de conservação.
27x39mm

Longines watch. Winding mechanical
movement. Yellow gold plated case. With wear
signs.
€ 400 - 600

1222

ROTHSCHILD

1220

1221

Relógio da marca Omega Tissot.
Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em plaqué. Razoável estado de
conservação.
22x38mm

Relógio de marca Maurice Lacroix.
Movimento quartzo. Caixa em plaqué.
Bom estado de conservação.
23x44mm

OMEGA TISSOT

Winding mechanical movement. Yellow gold
plated case. With wear signs

MAURICE LACROIX

Maurice Lacroix watch. Quartz movement.
Yellow gold plated case. In good condition.
€ 200 - 350

€ 300 - 400

1223

CARTIER

Movimento de quartzo. Caixa em ouro
(750/000) com pavet de brilhantes e
mostrador em madre pérola. Em bom
estado de conservação.
18,5mm x 23,5mm
26,3g

Modelo Must de Cartier. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa em prata
(925/000) plaqueada a ouro. Em bom
estado de conservação.
20,5mm x 28mm
23,86g

Quartz movement. Yellow Gold (750/000) case
with brilliant pavé and mother of pearl dial. In
good condition.

Must de Cartier model. Winding mechanical
movement. Silver (925/000), yellow gold plated
case. In good condition.

€ 1.200 - 1.600

€ 600 - 800

1225

1226

1227

Modelo Tank Ref Nº 2384. Movimento de
quartzo. Caixa e bracelete em aço. Em
muito bom estado de conservação.
20,5mm x 24,5mm

Relógio mecânico de corda manual. Caixa
em aço. Com marcas de uso.
13mm x 22mm

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em aço. Com marcas de uso. Com
caixa, sem documentos.
15mm x 29,5mm

CARTIER

Tank model with Ref. Nº 2384. Quartz
movement. Stainless steel Case and wristband.
In very good condition.
€ 1.800 - 2.200

1224

JAEGER-LECOULTRE
Modelo Reverso Ref. Nº 260808.
Movimento de quartzo. Caixa em aço.
Com caixa e documentos. Em excelente
estado de conservação.
19,5mm x 33mm

Reverso model with ref. Nº 260808. Quartz
movement. Stainless steel case. With box and
documents. In excellent condition.

LONGINES

Winding mechanical movement. Stainless steel
case. With wear signs.
€ 400 - 600

OMEGA

Winding mechanical movement. Stainless
steel case. With wear signs. With box, without
documents.
€ 250 - 500

1228

BVLGARI
Modelo Rettangolo. Movimento de
quartzo. Caixa em aço e mostrador com
pavet de brilhantes. Em bom estado de
conservação.
21,5mm x 38,5mm

Rettangolo model. Quartz movement. Stainless
steel case with brilliant Pave. In good condition.
€ 2.800 - 3.500

€ 1.900 - 2.300

93

92

1229

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

Vacheron Constantin
Vacheron Constantin watch. Winding mechanical movement.
White gold (0,750) case and buckle. Crocodile band. With box and
documents. In good condition.
€ 3.500 - 4.200

1230

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

Macau commemorative edition limted to 90 watches. This
watch numbered 55. Mechanic automatic movement with date
at 6 and chronograph function. Gold (750/000) case. Original
storage cases and full documentation. No apparent wear
€ 2.000 - 2.500
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1231

OMEGA
Modelo De Ville. Movimento de quartzo.
Caixa em plaquet com tampa em aço. Em
bom estado de conservação.
19,5mm

De Ville model. Quartz movement. Yellow gold
plated case with stainless steel back. In good
condition.
€ 400 - 600

1232

LONGINES
Modelo Le Grand Classique. Movimento
de quartzo. Caixa em Ouro (750/000). Em
bom estado de conservação. Com caixa e
documentos
23,5mm
17,24g

Le Grand Classique. Quartz movement. Yellow
gold (750/000) case. In good condition. With
box and documents.

1233

PIERRE BALMAIN
Movimento de quartzo. Caixa em plaquet
com tampa de aço. Com marcas de uso.
21mm

Quartz movement. Yellow gold plated case with
stainless steel back. With wear signs.
€ 280 - 400

€ 800 - 1.100

1234

LONGINES
Modelo Le Grand Classique.
Movimento de quartzo. Caixa
em Plaquet. Em bom estado de
conservação
23,5mm

Le Grand Classique. Quartz movement.
Yellow gold plated case. In good condition.
€ 350 - 550

1235
ELGIN

Relógio de marca Elgin. Movimento
mecânico de corda manual. Caixa em
plaqué com tampa em aço. Razoável
estado de conservação a necessitar de
bracelete.
26x26mm

1237

1238

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em Ouro (750/000). Circa 1920. Em
bom estado de conservação. Com caixa,
sem documentos.
26mm
22,33 g

Movimento mecânico de corda manual.
Caixa em Ouro (750/000). Com marcas de
uso. Com caixa, sem documentos.
32,5mm
33,54 g

OMEGA

Winding mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case. Circa 1920. In good conditon.
With case, without documents.
€ 500 - 800

1236

1240

Relógio marca Bulova. Movimento
mecânico manual. Caixa em plaqué
com tampa em aço. Em razoável
estado de conservação
27x38mm

Movimento mecânico de corda manual
(Lemania 1883) com função cronógrafo
e fases da lua. Caixa em plaquet com
tampa em aço. Em muito bom estado de
conservação.
32mm

BULOVA

Elgin watch. Winding mechanical
movement. Yellow gold plated case with
stainless steel back. With wear signs. Needs
a new bracelets.

Bulova
Bulova watch. Winding mechanical
movement. Yellow gold plated case with
stainless steel back. With wear signs

€ 150 - 200

€ 300 - 400

OMEGA

Winding mechanical movement. Yellow gold
(750/000) case. With wear signs. With case,
without documents.
€ 500 - 800

1239

CUERVO & SOBRINOS
Modelo Habana. Movimento mecânico
automático com data às 15h (Eta 1258).
Caixa em plaquet com tampa de aço. Com
marcas de uso.
32,5mm

Habana model. Automatic mechanical
movement with date at 15h (Eta 1258). Yellow
gold plated case with stainless steel back. With
wear signs.
€ 150 - 300

ED. HEUER & Cº

Winding mechanical movement (Lemania
1883) with chronograph function and moon
phase.Yellow gold plated case with stainless steel
back. In very good condition.
€ 700 - 900
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1241

HUBLOT
Miodelo MDM. Movimento de quartzo com
data às 15h. Caixa com tampa em aço e
ouro. Com marcas de uso.
32,5mm

MDM model. Quartz movement with date at
15h. Yellow gold and stainless steeel case. With
wear signs.
€ 1.350 - 1.600

1242

PANERAI
Relógio marca Panerai modelo Luminor
Marina (Ref. OP6630) Movimento
mecânico automático com data às
3h. Caixa em aço. Em bom estado de
conservação. Acompanha estojo de
serviço.
42mm

1243

CVSTOS
Relógio marca Cvstos modelo Jetlliner
II Challenger GT. Movimento mecânico
automático com data às 6h. Caixa em
titânio com movimento aparente. Bom
estado de conservação.
45x51mm

Panerai watch. Luminor marina model (Ref.
OP6630). Automatic Mechanical movement
with date at 3h. Stainless steel case. With
branded service case. In good condition.

Cvstus watch. Jetliner II Challenger GT model.
Automatic mechanical movement with date
at 6h. Titanium case with glass in the back. In
good condition.

€ 3.000 - 3.500

€ 4.200 - 5.000
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1250
ZENITH
Relógio marca Zenith, modelo Elite.
Movimento mecânico de corda manual
com data às 3h. Caixa em aço. Em bom
estado de conservação
37 mm

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

1245

MONTBLANC

TAG HEUER

TAG HEUER 6000

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

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

Relógio Tag Heuer 6000 de homem com
movimento de quartzo com cronógrafo
e data. Caixa em aço com 40mm de
diâmetro e bracelete em pele com báscula.
Acompanha estojo. A funcionar ao
momento da avaliação.

€ 500 - 750

TAG Heuer

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

€ 1.000 - 1.400

1246

1244

A gents Tag Heuer 6000 with quartz movement
with chronograph and date. Steel 40mm case
and letaher bracelet. With case. Working
€ 350 - 500

€ 900 - 1.400

1247

1248

1249

BVLGARI

FREDERIQUE CONSTANT

FREDERIQUE CONSTANT

Modelo B. Zero 1. Movimento de quartzo.
Caixa em aço com 12 brilhantes nos
índexes. Com marcas de uso.
30,5mm

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

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

B. Zero 1 model. Quartz movement. Stainless
steel case with 12 brilliant índex. With wear
signs.
€ 300 - 500

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

1251
CHRONOSWISS LUNAR
Relógio Chronoswiss Alfred Rochat Lunar
com caixa em plaquê de 38mm de diâmetro.
Movimento mecânico automático com
cronógrafo, data e fases de lua. Mostrador de
porcelana. Acompanha caixa, documentos e
duas braceletes e 2 fivelas da marca. Ligeiras
marcas de uso.

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

A Chronoswiss Alfred Rochat Lunar watch with
plated 38mm case. Mechanical automatic movement
with chronograph, date and moon phases. Porcelain
dial. With case, documents, two bracelets and two
buckles.
Slight wear signs

€ 400 - 600

€ 1.500 - 2.000
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1256
SWATCH SKIN SEDUCE MOVES
Raro relógio Swatch, possivelmente único,
modelo Skin SFK302 (Seduce Moves) com
erro de produção e vendido sem qualquer
estampagem no mostrador.
Erro de produção reconhecido pelo responsável
da Swatch (Suíça) em correspondência escrita
com o actual proprietário
Swatch Skin Seduce Moves
34mm

A rare Swatch wristwatch, possibly unique, Skin
SFK302 (Seduce Moves) with production error and
sold without any stamping at thedial.
The production error was recognized by Swatch
company in Switzerland after being notified by the
present owner
€ 8.200 - 10.000

1252

1253

1254

SWATCH

SWATCH

SWATCH

Relógioo marca Swatch, modelo
Today. Movimento automáico e
data às 3h. Sem uso aparente
36,5mm

Relógio marca Swatch, edição
Havana. Sem uso aparente
36,5mm

Relógio marca Swatch, edição
Virgin megastore em estojo e
mebalagem original, série limitada.
Sem uso aparente.
36,5mm

Swatch watch, Today model.
Automatic mechanical movement with
date às 3h. With no wear signs.
€ 75 - 90

1255
ZENITH RELÓGIO DE SENHORA
Caixa em ouro de 750/1000
Mostrador branco com batons e roda de
segundos
Pulseira em ouro português
Em funcionamento
Contraste Dragão 800/1000
34 g

A Zenith lady’s watch
Gold case 750/1000
White dial with batons and seconds wheel
Portuguese gold strap
In motion
Dragon hallmark 800/1000
€ 600 - 700

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

Swatch watch, Virgin megastore
edition limited edition. With box and
documents. With no wear signs.
€ 50 - 80
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1257

1260

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

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

SWATCH

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

ZENITH

Table model in walnut. This clocis mentioned in
the Manfred Rossler monography on Zenith. 8
day mechanic manual winding movement with
alarm
€ 700 - 1.200

1258

SWATCH
Relógio marca Swatch. edição Oracolo.
Sem uso aparente.

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

1259

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

Swatch
Swatch musical watch, Time to cook by Peter
Gabril limited edition. In mint condition.
€ 60 - 80
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1261
OMEGA
Cronómetro de bolso Omega Olympic. Movimento mecânico
de corda manual com funções cronómetro “split-second”.
Caixa em aço de coloração escura. Acompanha a caixa
protectora em plástico (ver extra). Em excelente estado de
conservação.

Omega Olympic chronometer. Winding mechanical movement with
split-second chrnometer function. Black coloured stainless steel.
With the protective plastic case (see extra). Em excelente estado de
conservação.
€ 1.800 - 2.500

Desde 1932, a Omega atuou em mais de 28 ocasiões como cronometrista
oficial dos Jogos Olímpicos. Essa função não envolveu unicamente
o registo dos recordes em muitos desportos, tendo também sido
necessário, ao longo dos anos, o desenvolvimento e evolução de
equipamentos vitais para os registos dos tempos que marcam a História
do Desporto.
Esta peça foi fabricada pela Omega entre 1960 e 1966, e utilizada nos
Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 1967, como teste
para os Jogos Olímpicos de 1968 - os primeiros realizados na América
do Sul, neste caso, no México, e onde, pela primeira vez, foi usada
oficialmente cronometragem eletrónica.
Este cronógrafo Stopwatch da Omega com função Split-seconds (ou
rattrapante) vem equipado com um movimento com o calibre 1131. A
função Split-seconds implica a presença de um ponteiro de segundos
adicional com função cronógrafo, sobreposta ao primeiro ponteiro de
segundos, que tem o objetivo de cronometrar dois intervalos de tempo
diferentes que comecem no mesmo instante.
A caixa vermelha em plástico impedia a paragem acidental do
cronómetro e a fita permitia usar o cronógrafo ao ombro ou em torno do
pescoço.

Since 1932, Omega has acted as the official timekeeper of the Olympic Games
on 28 occasions. For such an achievement, the brand wasn't simply involved in
registering the records in many sports, it was necessary, over the years, to develop
and evolve vital equipment to record the times that make the Sports History.
This piece was manufactured by Omega between 1960 and 1966 and used
at the Pan-American Games in Winnipeg, Canada, in 1967, as a test for the
1968 Olympic Games - the first held in South America, in Mexico, and the
first time electronic timekeeping was officially used.
The Omega Stopwatch chronograph with Split-seconds function (or rattrapante)
fitted a caliber 1131 movement. The Split-seconds or rattrapante function
implies the presence on the mechanism of an additional chronograph second
hand on top of the first second hand, whose purpose is to time two different time
intervals that start at the same moment.
The red plastic case prevented the stopwatch from accidentally being stopped and
comes with a strap to be worn around the shoulder or neck.
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1262
ALFRED HOF
“Emerald Buddha and the Naga Mystery Clock”. (circa 1915).
Movimento mecânico de corda manual (8 dias) com balanço
Breguet e 3 ajustes. Peça muito rara, em prata dourada, com
uma esmeralda e pintada em esmalte. Base octogonal em
ágata polida com pés em toupie prateado dourado, corpo
circular curvo sobreposto a esmalte guilhoché vermelho
translúcido pintado com flores. Mostrador em esmalte
branco com algarismos de horas romanos radiais pintados
a vermelho, divisão externa de minutos com pontos e
algarismos arábes, centro de esmalte translúcido vermelho
e dourado em torno do qual a serpente gira. Movimento
assinado.
76mm x 100mm

Alfred Hof “Emerald Buddha and the Naga Mystery Clock”. (circa
1915). Winding mechanical movement (8 day) with Breguet balance
spring and 3 adjustements. Very fine and rare, silver-gilt, emerald
stone and painted on enamel mystery table clock. Octagonal
polished agate base with silver-gilt toupie feet, curved circular body
overlaid with translucent red guilloche enamel painted with flowers.
White enamel dial with painted red radial Roman hour numerals,
outer dot minute divisions and Arabic five-minute numerals, red and
gold translucent enamel center around which the serpent rotates.
Movement signed.
€ 12.000 - 16.000
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CONDIÇÕES NEGOCIAIS
CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

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

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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO
ARTIGO 1º - REGISTO

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

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

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

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

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

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

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à mesma, o montante total devido pela compra do bem, ou seja, o montante da arrematação
acrescido de uma comissão de 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.
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