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1
JAEGER LECOULTRE

Relógio marca Jaeger LeCoultre modelo DuoMétre 
Lunaire edição limitada a 300 exemplares sendo este 
o número 35. Movimento mecânico de corda manual, 

calendário periférico e fases da lua. Caixa em ouro rosa 
(750/000). Bom estado de conservação.

42 mm
148,8 g

Jaeger LeCoultre watch. Duo Métre Lunaire model. Nº35 
limited edition of 300 watches. Winding mechanical 

movement with moonphase and peripheral calendar. Rose gold 
(750/000) case. With box. In good condition.

€ 18.000 - 22.000



8

2    
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.
38,5 mm
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.

€ 3.800 - 4.500

3    
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.
45 mm

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.

€ 12.000 - 15.000



10 11

4
PIAGET
Modelo com ref. Nº15970. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em 
ouro (750/000). Com marcas de uso. 
Acompanha caixa e documentos.
33,5 mm
48,6 g

Model with ref. Nº15970. Winding 
mechanical movement. Yellow gold 
(750/000) case. With wear signs. With 
box and documents.

€ 2.000 - 2.500

6
MAURICE LACROIX
Modelo Masterpiece com ref. Nº22197. 
Movimento mecânico automático (AS 
5008) com função alarme, data às 18h e 
dia da semana às 12h. Caixa em plaquet 
com movimento aparente. Em bom estado 
de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
38,5 mm

Masterpiece model with ref. Nº22197. Automatic 
mechanical movement (AS 5008) with alarm 
function, date at 18h and day of the week at 12h. 
Yellow gold plated case with open caseback. In 
good condition. With box and documents.

€ 600 - 800

5
PATEK PHILIPPE
Modelo Calatrava com ref. nº96. 
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa em ouro (750/000). 
Em bom estado de conservação.
31 mm
38,2 g

Calatrava model with ref. nº96. Winding 
mehcanical movement. Yellow gold 
(750/000) case. In good condition.

€ 2.800 - 3.500

7
LONGINES
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.
38,5 mm
80,20 g

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.

€ 2.400 - 3.000

8
NATIONAL WATCH Cº
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo. Caixa em ouro 
(750/000). Em bom estado de conservação.
41 mm
61,2 g

Winding mechanical movement with chronograph 
function. Yellow gold (750/000) case. In good 
condition.

€ 1.250 - 1.600
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9
SULLY
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo. Caixa em plaquet 
com tampa em aço.
Com marcas de uso.

Winding mechanical movement with 
chronograph function. Yellow gold plated case 
with stainless steel back. With wear signs.
38mm

300€ - 400€

10
SARCAR
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em plaquet com tampa em aço. Em 
bom estado de conservação.
33m

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

€ 200 - 300

11
ACTUA
Movimento mecânico de corda 
manual (Landeron 48) com função 
cronógrafo. Caixa em plaquet com 
tampa em aço. Com marcas de uso.
37mm

Winding mechanical movement 
(Landeron 48) with chronographj 
function. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. With wear signs.

€ 400 - 700

13
OMEGA
Modelo Genève com ref. Nº13601014. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 1030) com nº de série 38628146 
com data às 15h. Caixa em plaquet com 
tampa em aço. Com marcas de uso.
35 mm

Genève model with ref. Nº1360104. 
Winding mechanical movement (Cal. 1030) 
with date at 15h and serial nº38628146. 
Yellow gold plated case with stainless steel 
case. With wear signs.

€ 500 - 800

14
OMEGA
Modelo TV screen com ref. Nº1660123. 
Movimento mecânico automático (Cal. 
1481) com data às 15h. Caixa em plaquet 
com tampa em aço. Com muitas marcas 
de uso.
36,5x45 mm

TV screen model with ref. Nº1660123. 
Automatic mechanic model (Cal. 1481) with 
date at 15h. Yellow gold plated with stainless 
steel back. With heavy weat signs.

€ 500 - 700

12
MOVADO
Modelo Kingmatic. Movimento 
mecânico automático com data às 
15h. Caixa em plaquet com tampa em 
aço. Com marcas de uso.
35mm

Kingmatic model. Automatic mechanical 
movement with date at 15h. Yellow gold 
plated case with stainless steel back. With 
wear signs.

€ 300 - 400
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15    
RELÓGIO DE PULSO BAUME & MERCIER
Caixa e bracelete em ouro de 750/000 nº37224.9 e 
930576 
Movimento mecânico de corda, cal.1050 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 
de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) 
(sinais de uso)
3x3 cm
89.8 g 
(bruto)

A BAUME & MERCIER wristwatch
Gold 750/000 case and strap nr.37224.9 and 930576 
Winding movement, cal.1050 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
(signs of wear)

€ 2.000 - 3.000

16    
RELÓGIO DE PULSO ROLEX, MODELO 
CELLINE
Caixa em ouro de 750/000 nº 4015 e bracelete 
em pele 
Movimento mecânico de corda, cal 1600 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa (1938-
1984) 
(sinais de uso)
2,8x2,8 cm

A ROLEX, CELLINE model wristwatch
Gold 750/000 case nr.4015 and leather strap 
Winding movement, cal.1600 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
Remarked Lisbon (1938-1984) 
(signs of wear)

€ 2.000 - 4.000

17    
RELÓGIO DE PULSO OMEGA
Caixa em ouro de 750/000 e bracelete em 
ouro de 800/000 nº 973452 e 7151 
Movimento mecânico de corda  nº 
23660842, cal.650 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa 
(1938-1984) 
(sinais de uso e restauro na bracelete)
Diam: 1,3
25 g  
(bruto)

An OMEGA wristwatch
Gold 750/000 case and gold 800/000 strap 
Mechanic winding movement 
Switzerland 
Lisbon hallmark (1938-1984) 
(signs of wear)

€ 700 - 900

18    
RELÓGIO DE PULSO INTERNATIONAL 
WATCH, MODELO DE LUXE
Caixa em ouro de 750/000 e bracelete em pele 
Movimento automático 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa (1938-1984) 
(sinais de uso)
Diam.: 3,5 cm

An INTERNATIONAL WATCH, DE LUXE model 
wristwatch
Gold 750/000 case and leather strap 
Automatic movement 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
Remarked Lisbon (1938-1984 
(signs of wear)

€ 1.500 - 3.000

19    
RELÓGIO DE PULSO OMEGA, MODELO DE 
VILLE
Caixa e bracelete em ouro de 800/000  
Movimento mecânico de corda nº 30947071, 
cal.485 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa (1938-1984) 
(sinais de uso)
Diam.: 2 cm
58 g  
(bruto)

An OMEGA, DE VILLE model wristwatch
Gold 800/000 case and strap 
Winding movement nr. 30947071, cal.485 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
Remarked Lisbon (1938-1984) 
(signs of wear)

€ 2.800 - 4.000

20    
RELÓGIO DE PULSO LONGINES - 
MODELO CONQUEST
Caixa em metal plaqueado 
Movimento automático 
Bracelete em ouro de 800/000 
Contraste de Lisboa (1938-1984) 
Suíça, séc. XX (meados) 
(sinais de uso, mecanismo necessita de revisão, 2 
parte da bracelete soltas)
3,5 cm

A LONGINES CONQUEST wristwatch
Plated metal case 
Automatic movement 
Gold 800/000 strap 
Lisbon hallmark (1938-1984) 
Switzerland, mid-20th century 
(signs of wear, mechanism in need of service, 2 loose 
strap sections)

€ 1.400 - 2.000
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22
GIRARD-PERREGAUX
Modelo Richeville. Movimento 
mecânico de corda manual com 
função cronógrafo. Caixa em aço 
com bezel em ouro. Com marcas 
de uso. Acompanha caixa e 
documentos.
45x35 mm

Richeville model. Winding mechanical 
movement with chronograph function. 
Stainless steel case with yellow gold 
bezel. With wear signs. With box and 
documents.

€ 1.200 - 1.500

24
BAUME & MERCIER
Modelo Hampton. Movimento 
mecânico automático com data 
às 18h. Caixa em ouro (750/000). 
Em bom estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
39,5x26 mm
59,2 g

Hampton model. Automatic mechanical 
movement with date at 18h. Yellow gold 
(750/000) case. In good condition. With 
box and documents.

€ 1.800 - 2.200

21
OMEGA
Modelo com ref. Nº2705 e mostrador 
“Honeycomb”. Movimento mecânico 
de corda manual (Cal. 266) com nº de 
série 13813079. Caixa em plaquet com 
tampa em aço. Com marcas de uso.
35 mm

Model with ref. Nº2705 and 
“Honeycomb” dial. Winding mechanical 
movement (Cal. 266) with serial 
nº13813079. Yellow gold plated case with 
stainless steel case.

€ 800 - 1.200

23
BLANCPAIN
Modelo Léman Moonphase com ref. Nº2763-
1127A. Movimento mecânico automático (Cal. 
6763) com calendário triplo e fases da lua. Caixa 
em aço. Com marcas de uso. A necessitar de 
manutenção. Acompanha caixa e documentos.
38 mm

Léman Moonophase model with ref. Nº2763-1127A. 
Automatic mechanical movement (Cal. 6763) with 
triple calendar and moon phase. Stainless steel case. 
With wear signs. Needs servicing. With box and 
documents.

€ 3.500 - 4.500
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25
LONGINES
Modelo Conquest com a ref. nºL1.641.4. 
Movimento mecânico automático com 
função cronógrafo e data às 12h. Caixa 
em aço.
Com marcas de uso.

Conquest model with ref. nºL1.641.4 
Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 12h. Stainless 
steel case. With wear signs.
38,5mm

700€ - 1000€

26
LONGINES
Edição limitada nº196/250 Vasco da 
Gama. Movimento mecânico automático 
com função cronógrafo e data às 18h. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação. Acompanha caixa.
47x35 mm

Vasco da Gama limited edition nº96/250. 
Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 18h. 
Stainless steel case. In good condition. With 
box, without documents.

€ 1.800 - 2.300

27
LONGINES
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 2687). Caixa em aço. Com marcas 
de uso. Acompanha estojo da marca.
34,5 mm

Winding mechanical movement (Cal. 2687). 
Stainless steel case. With wear signs. With 
box.

€ 400 - 600

28
ZENITH
Modelo El Primero com ref. Nº90/01 
0420 400. Movimento mecânico 
automático (cal. 400) com função 
cronógrafo e data às 16h/17h. Caixa em 
aço. Com marcas de uso. Acompanha 
caixa e documentos.
44x36 mm

€ 1.500 - 1.900

29
CHRONOSWISS
Modelo Klassik com ref. nº7443. 
Movimento mecânico automático (ETA 
7750) com função cronógrafo e data às 
15h. Caixa em aço. Com marcas de uso. 
Acompanha caixa e documentos.
37 mm

Klassik model with ref. nº7443. Automatic 
mechanical movement with chronograph 
function and date at 15h. Stainless steel case. 
With wear signs. With box and documents.

€ 1.400 - 2.200

30
PAUL PICOT
Edição limitada nº15/50. Modelo com 
ref. Nº156. Movimento mecânico de 
corda manua (cal. PP88) com reserva 
de marcha. Caixa em ouro branco 
(750/000) com movimento aparente. 
Em bom estado de conservação. 
Acompanha estojo e documentos.
44,5x33,5 mm
80,2 g

Limited edition nº15/50 model with ref. 
Nº156. Winding mechanical movement 
(cal. PP88) with power reserve. White gold 
(750/000) with open caseback. In good 
condition. With box and documents.

€ 4.500 - 5.200
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31
BREITLING
Modelo Supero Ocean com ref nºA17320. 
Movimento mecânico automático com data 
às 18h e certificação COSC. Caixa em aço. 
Em bom estado de conservação. Acompanha 
Caixa e documentos.
45,5 mm

Super Ocean model with ref. nºA17320. 
Automatic mechanical movement with date at 18h 
and COSC. Certification. Stainless steel case. In 
good condition. With box and documents.

€ 1.800 - 2.200

32
BULOVA
Modelo Snorkel 666. Movimento mecânico 
automático (cal. 11 BLACD) com data às 
15h. Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
40 mm

Snorkel 666 model. Automatic mechanical 
movement (11 BLACD) with date at 15h. Stainless 
steel case. In good condition.

€ 850 - 1.200

33
YEMA
Movimento mecânico de corda manual 
(Valjoux 7734) com função cronógrafo e 
data às 18h. Caixa com tampa em aço. Com 
marcas de uso.
38 mm

Winding mechanical movement (Valjoux 7734) 
with chronograph function and date at 18h. 
Stainless steel back. With wear signs.

€ 1.200 - 1.600

34
SICURA
Modelo 400. Movimento mecânico de corda 
manual (SIC 49) c om data às 15h. Caixa com 
tampa em aço. Com muitas marcas de uso.
39,5mm

400 model. Winding mechanical movement (SIC 
49) with date at 15h. Stainless steel back. With 
heavy wear signs.

€ 350 - 450

35
TISSOT T-TOUCH
Relógio da marca Tissot, modelo Touch. 
Movimento de quartzo com funções 
altímetro, coreógrafo, termómetro, bússola 
e alarme. Com caixa e documentos. Em bom 
estado de conservação. Não testado.
40  mm

Tissot watch, touch model. Quartz movement with 
altimeter, chronograph, thermometer, compass 
and alarm functions. With box and documents. In 
good conditions. Untested.

€ 150 - 200

36
GIRARD-PERREGAUX
Modelo criado para a Ferrari com ref. Nº8020. 
Movimento mecânico automático com 
funções cronógrafo e data às 16h/17h. Caixa 
em aço. Acompanha caixa e documentos. 
Necessita de manutenção.
38 mm

Model made for Ferrari with ref. Nº8020. 
Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 16h/17h. 
Stainless steel case. With box and documents. 
Needs servicing.

€ 1.000 - 1.400
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42
RAYMOND WEIL
Modelo com ref. Nº2803. Movimento 
mecânico automático (ETA 2892) com data 
às 15h. Caixa em plaquet com tampa em aço. 
Com marcas de uso. 
33,5 mm

Model with ref. Nº2803. Automatic mechanical 
movement. (ETA 2892) with date at 15h. Yellow 
gold plated case with stainless steel back. With 
wear signs.

€ 300 - 500

37
SEVEN FRIDAY
Modelo SF-M1/03. Movimento mecânico 
automático. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação. Acompanha 
caixa e documentos.
47x47 mm

SF-M1/03 model. Automatic mechanical 
movement. Stainless steel case. In good 
condition. With box and documents.

€ 400 - 500

38
SEVEN FRIDAY
Modelo SF-V2/01. Movimento mecânico 
automático. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação. Acompanha 
caixa.
49,7 mm 

SF-V2/01 model. Automatic mechanical 
movement. Stainless steel case. In good 
condition. With box, without documents.

€ 400 - 500

39
OMEGA
Modelo Cioccolatone com ref. Nº3903. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. 342) com nº de série 12320443. 
Caixa em aço. Em muito bom estado de 
conservação.
44,5mm x 33mm

Cioccolatone modle with ref. Nº3903. 
Winding mechanical movement (Cal. 342) 
with serial nº12320443. Stainless steel case. In 
very good condition.

€ 900 - 1.200

40
CERTINA
Modelo Town & Country. Movimento 
mecânico automático com data às 15h. 
Caixa em aço. Em excelente estado de 
conservação. Acompanha caixa.
40mm x 33,5mm

Town & Country. Automatic mechanical 
movement with date at 15h. Stainless steel 
case. In excellent condition. With box, 
without documents.

€ 400 - 600

41
UNIVERSAL GENÉVE
Movimento mecânico automático. Caixa 
em aço. Com marcas de uso.
36,5mm x 29,5mm

Automatic mechanical movement. Stainless 
steel case. With wear signs

€ 400 - 600
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43
HÉRMES
Mnodelo com ref. NºHA3.210. 
Movimento de quartzo com data às 
18h. Caixa em aço. Com marcas de 
uso. Acompanha caixa e documentos.
30,5 mm

Model with ref. NºHA3.210. Quartz 
movement with date at 18h. Stainless 
steel case. With wear signs. With box and 
documents.

€ 200 - 300

44
EBEL
Modelo Lichine com ref. Nº9012431. 
Movimento de quartzo com data às 
18h. Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
37x28 mm

Lichine model with ref. Nº9012431. Quartz 
movement with date at 18h. Stainless steel case. 
In good condition.

€ 350 - 400

45
CARTIER
Modelo Must com ref. Nº590003. 
Movimento de quartz. Caixa em 
prata (925/000) plaqueada. Em 
bom estado de conservação. Com 
caixa.
29 mm

Must model with ref. Nº590003. 
Quartz movement. Yellow gold 
plated, silver (925/000) case. In good 
condition.

€ 600 - 800

46
OMEGA
Modelo DeVille com ref. Nº111096. 
Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 620) com nº de série 
20222243. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação.
40,5x25,5 mm

DeVille model with ref. Nº111096. 
Winding mechanical movement (Cal. 620) 
with serial nº202222243. Stainless steel 
case. In good condition.

€ 400 - 500

47
MOVADO
Modelo Sport. Movimento mecânico 
de corda manual. Caixa em aço. Com 
marcas de uso.
32mm

Sport model. Winding mechanical movement. 
Stainless steel case. With wear signs.

€ 800 - 1.000

48
CERTINA
Modelo DS-2. Movimento mecânico 
automático (Cal. 25-651) com data às 
15h. Caixa em aço. Com marcas de uso.
38mm

DS-2 model. Automatic mechanical 
movement (Cal. 25-651) with date at 15h. 
Stainless steel case. With wear signs.

€ 350 - 500
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49
PEQUIGNET
Movimento de quartzo. Caixa e 
bracelete em aço. Acompanha 
caixa e  documentos. Em 
excelente estado de conservação.
34x21 mm

Quartz movement. Stainless steel 
case and wristband. With box and 
documents. In excellent condition.

€ 250 - 350

50
PEQUIGNET
Movimento de quartzo. Caixa e 
bracelete em aço. Acompanha 
caixa e  documentos. Em 
excelente estado de conservação.
38x24 mm

Quartz movement. Stainless steel 
case and wristband. With box and 
documents. In excellent condition.

€ 250 - 350

52
EBEL
Movimento de quartzo. Caixa e 
bracelete em aço. Mostrador em 
madre-pérola. Com marcas de uso. 
36x19 mm

Quartz movement. Stainless steel case and 
wristband. Mother of pearl dial. With wear 
signs.

€ 300 - 500

53
FRANCK MULLER
Modelo Cintrée Curvex com ref. 
Nº1752QZ. Movimento mecânico 
automático. Caixa e bracelete 
em aço. Em bom estado de 
conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
35x25 mm

Cintrée Curvex model with ref. 
Nº1752QZ. Automatic mechanical 
movement. Stainless steel case and 
wristband. In good condition. With box 
and documents.

€ 1.300 - 1.600

54
MOVADO
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em aço. Com marcas de uso e 
gravação na tampa.
28,5mm

Winding mechanical movement. Stainless steel 
case. With wear signs. Case has a celebration 
engrave. 

€ 400 - 600

51
OMEGA
Movimento de quartzo com 
função cronógrafo. Caixa em 
aço, com mostrador em madre-
pérola. Com marcas de uso.
34mm x 28mm

Quartz movement with chronograph 
function. Stainless steel case with 
mother of pearl dial. With wear 
signs.

400€ - 600€
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55
JAEGER LECOULTRE
Modelo Reverso com ref. nº295.8.59. 
Movimento mecânico de corda manual 
com função cronógrafo. Caixa e 
bracelete em aço. Em bom estado de 
conservação.
43x28 mm

Reverso model with ref. Nº295.8.59. Winding 
mehcanical movement with chronograph 
fucntion. Stainless steel case and wristband. In 
good condition.

€ 5.500 - 7.000
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56    
JAEGER LECOULTRE
relógio marca Jaeger LeCoultre, modelo Master 
Control. movimento mecânico de corda manual. 
Caixa ultrafina em aço. Em bom estado de 
conservação
34  mm

Jaeger LeCoultre watch, Master Control model. 
Winding mechanical movement. Ultra-thin stainless 
steel case. In good condition.

€ 1.750 - 2.250

57    
BREGUET
Relógio marca Breguet, modelo 3500 ultraslim. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Mostrador Gilloche em prata. Caixa e fivela 
original em ouro branco (750). Acompanha 
estojo e documentação. Em bom estado de 
conservação.
32  mm
40,8 g (total)

Breguet watch, 3500 ulstraslim model. Winding 
mechanical movement. Silver made Gilloche dial. 
Caseand buckle in white gold (0,750). With box and 
documents. In good condition.

€ 6.000 - 7.500
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58
IWC
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.
41 mm
113,4 g

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.

€ 11.000 - 14.000

59
IWC
Relógio marca IWC modelo Portugaise Repetition 
Minute (ref. 5240) edição limitada a 250 exemplares 
sendo este o número 109. Movimento mecânico de 
corda manual com função repetição de minutos. 
Caixa em ouro amarelo (750/000). Bom estado de 
conservação. Acompanha caixa original do relógio.
42 mm
109,4 g

IWC watch. Portugaise Repetition Minute model (Ref. 5240). 
Nº109 limited edition of 250 watches. Winding mechanical 
movement with minute repeater function. Yellow gold 
(750/000) case. With box. In good condition.

€ 24.000 - 30.000
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60    
RELÓGIO DE PULSO AUDEMARS PIGUET
Caixa em ouro de 750/000 e bracelete em ouro de 
800/000, nº 53668 
Movimento automático nº 109899, cal.K2120 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa (1938-1984) 
(sinais de uso)
3,2x3,2 cm
 85.8 g 
(bruto)

An AUDEMARS PIGUET wristwatch
Gold 750/000 case and gold 800/000 strap, nr. 53668 
Automatic movement nr.109899, cal.K2120 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
Remarked Lisbon (1938-1984) 
(signs of wear)

€ 4.000 - 6.000

61    
RELÓGIO DE PULSO VACHERON & CONSTANTIN
Caixa e bracelete em ouro 
Movimento mecânico de corda 
Séc. XX (meados) 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) 
(sinais de uso)
Diam.: 3,2 cm
73 g 
(bruto)

A VACHERON & CONSTANTIN wristwatch
Gold case and strap 
Winding movement 
Mid-20th century 
Unmarked 
(signs of wear)

€ 3.500 - 5.000
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62    
RELÓGIO DE PULSO ROLEX
Caixa e bracelete em ouro de 750/000 
Movimento mecânico de corda 
Caixa nº 6930695 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
(sinais de uso)
Diam.: 2,7 cm
73.6 g  
(bruto)

A ROLEX wristwatch
Gold 750/000 case and strap 
Winding movement 
Case nr. 6930695 
Switzerland standard warrantee mark, 20th 
century 
(signs of wear)

€ 7.000 - 8.000

63    
RELÓGIO DE PULSO OMEGA
Caixa em ouro de 750/000 e bracelete em ouro de 
800/000 nº 874951 e 8110 
Mostrador ladeado por 16 diamantes em talhe de 
brilhante com o peso aproximado de 0,50 ct.  
Movimento mecânico de corda  nº 25146032, cal.620 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Remarcado com contraste de Lisboa (1938-1984) 
(sinais de uso)
Dim.: 2,2x2 cm
51 g 
(bruto)

An OMEGA wristwatch
Gold 750/000 case and gold 800/000 strap, nr. 874951 and 
8110 
Dial flanked by 16 brilliant cut diamonds totalling 
approximately 0,50 ct. 
Winding movement nr.25146032, cal.620 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
Remarked Lisbon (1938-1984) 
(signs of wear) 

2.500 - 4.000

64    
RELÓGIO DE PULSO VACHERON & CONSTANTIN
Caixa e bracelete em ouro de 750/000 nº 486217 e 2092 
Mostrador em olho de tigre  
Movimento mecânico de corda 
Marca de garantia de teor Suíça, séc. XX 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de 
Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) 
(sinais de uso)
2,9x3,5 cm
93.4 g  
(bruto)

A VACHERON & CONSTANTIN wristwatch
Gold 750/000 case and strap 
Tiger’s eye dial 
Winding movement 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
(signs of wear)

€ 5.000 - 6.000
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65
BREITLING
Modelo Breitling for Bentley com 
ref. NºA28362. Movimento mecânico 
automático com certificação COSC. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
57x40 mm

Breitling for Bentley model with ref. 
NºA28362. Automatic mechanical movement 
with COSC certification. Stainless steel case. 
In good condition.

€ 2.300 - 3.000

66
FRANCK MULLER
Modelo Conquistador com a ref. Nº9900 
SC DT GPG. Movimento mecânico 
automático com data às 18h. Caixa em 
titânio. Com muitas marcas de uso.
62x49 mm

Conquistador model with ref. Nº9900 SC 
DT GPG. Automatic mechanical movement 
with date at 18h. Titanium case. With heavy 
wear signs.

€ 2.800 - 3.500

67
UNIVERSAL GENÉVE
Modelo Polerouter. Movimento mecânico 
automático (Cal. 138 SS). Caixa em 
aço. Com marcas de uso e gravação na 
tampa.
35mm

Polerouter model. Automatic mechanical 
movement (Cal. 138 SS). Stainless steel 
case. With wear signs. Case has a celebration 
engrave. 

€ 1.500 - 1.800

68
OMEGA
Modelo Seamaster 300 com ref. 
Nº165024-64 S.C. Movimento mecânico 
automático (Cal. 552) com nº de série 
23798852. Caixa em aço. Com marcas 
de uso.
41,5 mm

Seamaster 300 model with ref. Nº165024-64 
S.C. Automatic mechanical movement (Cal. 
552) with serial nº23798852. Stainless steel 
case. With wear signs.

€ 6.700 - 8.000



40 41

69
AQUASTAR
Movimento mecânico automático 
com data às 15h. Caixa em aço. 
Com marcas de uso.
37 mm

Automatic mechanical movement with 
date at 15h. Stainless steel case. With 
wear signs

€ 800 - 1.100

71
ETERNA MATIC
Modelo 2002. Movimento 
mecânico automático (cal. 
12824) com data às 15h. Caixa 
em aço. Em bom estado de 
conservação.
36 mm

2002 model. Automatic 
mechanical movement (cal. 
12824) with date at 15h. Stainless 
steel case. In good condition.

€ 400 - 600

70
OSCAR
Movimento mecânico 
automático com data às 15h. 
Caixa em aço. Com marcas de 
uso.
36,5 mm

Automatic mechanical movement 
with date at 15h. Stainless steel 
case. With wear signs.

€ 750 - 1.100

72
TISSOT
Modelo Seastar. Movimento mecânico de corda 
manual (Lemania 870) com função cronógrafo. 
Caixa em aço. Com marcas de uso.
36 mm

Seastar model. Winding mechanical movement 
(Lemania 870) with chronograph function. Stainless 
steel case. With wear signs.

€ 700 - 1.100

73
JAEGER LE-COULTRE
Modelo Club. Movimento mecânico automático 
(AS 1916) com data e dia da semana às 15h. 
Caixa em aço. Em bom estado de conservação.
38,5mm

Club model. Automatic mechanical movement (AS 
1916) with date and day of the week at 15h. Stainless 
steel case. In good condition.

€ 1.200 - 1.500
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74
OMEGA
Modelo Seamaster. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
321) com função cronógrafo. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
38 mm

Navigator model. Winding mechanical 
movement (Cal. 321) with chronograph 
function. Stainless steel case. In good 
condition.

€ 3.500 - 5.000

75
HEUER
Movimento mecânico de corda manual (Valjoux 
22) com função cronógrafo. Caixa em aço. 
Em bom estado de conservação. Necessita de 
manutenção.
36,5 mm

Winding mechanical movement (Valjoux 22) with 
chronograph function. Stainless steel case. In good 
condition. Needs servicing.

€ 2.500 - 3.200

76
HEUER
Modelo Carrera com ref. Nº7853. 
Movimento mecânico de corda manual 
(Valjoux 7734) com função cronógrafo e 
data às 18h. Caixa em aço. Com marcas 
de uso.
38,5 mm

Carrera model with ref. Nº7853. Winding 
mechanical movement (Valjoux 7734) with 
chronograph function and date at 18h. 
Stainless steel case. With wear signs.

€ 3.400 - 4.500

77
TISSOT
Modelo Navigator. Movimento 
mecânico automático (Lemania 1341) 
com função cronógrafo e data às 15h. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
38 mm

Navigator model. Automatic mechanical 
movement (lemania 1341) with 
chronograph function and date at 15h. 
Stainless steel case. In good condition.

€ 1.400 - 2.100

78
CERTINA
Modelo DS-2 Chornolympic. 
Movimento mecânico de corda 
manual (Valjoux 726) com função 
cronógrafo. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação.
42 mm

SDS-2 Chronolympic model. Winding 
mechanical movement (Valjoux 726) 
with chronograph function. Stainless 
steel case. In good condition.

€ 2.900 - 3.500

79
ROAMER
Modelo Stingray. Movimento mecânico 
de corda manual (Valjoux 72) com função 
cronógrafo. Caixa em aço. Com marcas 
de uso.
37 mm

Stingray model. Winding mechanical 
movement (Valjnoux 72) with chronograph 
function. Stainless steel case. With wear signs.

€ 1.600 - 2.200



44

80    
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.
44 mm

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.

€ 2.400 - 3.000
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81    
A. LANGE & SÖHNE
Modelo Richard Lange com ref. 
NºLS2323AJ. Movimento mecânico de 
corda manual com nº de série 122160. 
Caixa em ouro branco (750/000) com 
movimento aparente e com registo 
Nº240198. Relógio novo, nunca usado. 
Acompanha caixa e documentos.
40,5 mm
118,8 g

Richard Lange model with ref. NºLS2323AJ. 
Winding mechanical movement withj serial 
nº122160. White gold (750/000) case with 
open caseback and reg. Nº240198. In pristine 
condition, never used. With box and documents.

€ 32.000 - 40.000
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82    
OMEGA
Modelo Seamaster Professional com ref. 
Nº21030445101001. Movimento mecânico 
automático (Cal. 9900) com função cronógrafo 
e data às 18h. Caixa e bracelete em aço com 
movimento aparente. Em bom estado de 
conservação. Acompanha caixa e documentos.
44 mm

Seamaster Professional model with ref. 
Nº21030445101001. Automatic mechanical 
movement (Cal. 9900) with chronograph function 
and date at 18h. Stainless steel case and wristband 
with open caseback. In good condition. With box 
and documents.

€ 4.000 - 5.000
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83
LONGINES
Modelo com ref. Nº2172. Movimento 
mecânico de corda manual (CAL. 
9L). Caixa em ouro (585/000). Com 
marcas de uso.
37,5x22,5 mm
29 g

Model with ref. Nº2172. Winding 
mechanical movement (Cal. 9L) Yellow 
gold case (585/000). With wear signs.

€ 450 - 600

84
OMEGA
Modelo Constellation com ref. 
Nº168016. Movimento mecânico 
automático (Cal.751) com data e 
dia da semana às 15h, certificação 
COSC e nº de série 30807605. 
Caixa em plaquet com tampa em 
aço. Com marcas de uso.
35 mm

Constellation model with ref. 
Nº168016. Automatic mechanical 
movement (Cal.751) with date and 
day of the week at 15h,  COSC 
certification and serial nº30807605. 
Yellow gold plated case with stainless 
steel back. With wear signs.

€ 550 - 700

85
MONTBLANC
Modelo Bohème. Movimento 
mecânico automático com fases 
da lua e data às 18h. Caixa em 
aço com bezel em ouro e com 
brilhantes. Em bom estado de 
conservação. Acompanha caixa.
34 mm

Bohème model. Automatic mechanical 
movement with moon phase and 
date at 18h. Stainless steel case with 
yellow gold bezel with brilliants. In 
good condition. With box, without 
documents.

€ 2.800 - 3.200

86
OMEGA
Modelo Genéve. Movimento mecâ 
nico de corda manual (Cal. 613) 
com data às 15h e com nº de série 
29690825. Caixa em plaquet com 
tampa em aço com a ref. Nº136070. 
Em bom estado de conservação.
34,5 mm

Genéve model. Winding mechanical 
movement (Cal. 613) with date at 15h 
and serial nº29690825. Yellow gold plated 
case with stainless steel back with ref. 
Nº136070. In good condition.

€ 650 - 800

87
ZENITH
Modelo Elite HW com ref. 
nº17.0240.655. Movimento mecânico 
automático com indicação de reserva 
de marcha e data às 16h/17h. Caixa em 
ouro (750/000) rosa. Em bom estado 
de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
36 mm
54,2 g

Elite HW model with ref. nº17.0240.655. 
Automatic mechanical movement with 
power reserve indication and date at 
16h/17h. Rose gold (750/000) case. In good 
condition. With box and documents.

€ 2.500 - 3.000

88
CAUNY
Movimento mecânico de corda 
manual (Landeron 248) com 
função cronógrafo. Caixa em 
plaquet com tampa em aço. Em 
bom estado de conservação.
37 mm

Winding mechanical movement 
(Landeron 248) with chronograoph 
function. Yellow gold plated case with 
stainless steel back. In good condition.

€ 400 - 500
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89
OMEGA
Modelo Seamaster Cosmic com ref. 
Nº136.017. Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 613) com data às 15h. Caxia 
em plaquet. Em muito bom estado de 
conservação.
35mm

Seamaster Cosmic model with ref. Nº136.017. 
Winding mechanical movement (Cal. 613) with 
date at 15h. Yellow gold plated case. In very 
good condition.

€ 500 - 700

92
ROLEX
Modelo Oyster Perpetual Date com 
ref. Nº1500. Movimento mecânico 
automático com data às 15h e 
certificação COSC. Caixa em ouro 
(585/000). Com marcas de uso.
35 mm
53,4 g

Oyster Perpetual Date model with 
ref. Nº1500. Automatic mechanical 
movement with date at 15h and COSC 
certified. Yellow gold case (585/000). 
With wear signs.

€ 3.000 - 4.000

93
VACHERON CONSTANTIN
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. K 1001) com nº de série 577258. 
Caixa em ouro (750/000). Com marcas de 
uso.
34 mm
32,8 g

Winding mechanical movement (Cal. K 1001) 
with serial nº577258. Yellow gold (750/000) 
case. With wear signs

€ 2.500 - 3.000

90
MIDO
Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 1200 C). Caixa 
em aço. Em bom estado de 
conservação.
34mm

Winding mechanical movement 
(Cal. 1200 C). Stainless steel case. In 
good condition.

€ 300 - 400

91
ROLEX
Modelo Oyster Perpetual Datejust com ref. 
Nº6305. Movimento mecânico automático 
com data às 15h e certificação COSC. 
Caixa em aço e bezel em ouro. Com 
marcas de uso. 
36 mm

Oyster Perpetual Datejust model with ref. 
Nº6305. Automatic mechanical movement with 
date at 15h and COSC certified. Stainless steel 
case with yellow gold bezel. With wear signs.

€ 4.000 - 5.000



54 55

94
UNIVERSAL GENÈVE
Modelo Polerouter. Movimento 
mecânico automático (Cal. 
215-9). Caixa em ouro rosa 
(750/000). Em bom estado de 
conservação.
34,5 mm
45,6 g

Polerouter model. Automatic 
mechanical movment (Cal. 215-9). 
Rose gold (750/000) case. In good 
condition.

€ 1.500 - 2.000

95
ROLEX
Modelo Oyster Perpetual 
com ref. Nº6332. Movimento 
mecânico automático. Caixa 
em plaquet com tampa em 
aço. Com muitas marcas de 
uso. 
34 mm

Oyster Perpetual model with ref. 
Nº6332. Automatic mechanical 
movement. Stainless Yellow gold 
plated case with stainless steel 
back. With  heavy wear signs.

€ 2.000 - 3.000

96
BREITLING
Movimento mecânico de corda 
manual (Venus 170) com função 
cronógrafo. Caixa em ouro 
(750/000). Em bom estado de 
conservação.
37,5 mm
44,8 g

Winding mechanical movement 
(Venus 170) with chronograph 
function. Yellow gold (750/000) 
case. In good condtiion.

€ 1.100 - 1.300

97
JAEGER LE-COULTRE
Movimento mecânico de corda manual 
(Cal. P478/C) com nº de série 1276963. 
Caixa em ouro amarelo (750/000). Em 
bom estado de conservação. 
33,5 mm
41 g

Winding mechanical movement (Cal. P478/C) 
with serial nº1276963. Yellow gold (750/000) 
case. In good condition.

€ 1.000 - 1.200

98
VACHERON CONSTANTIN
Movimento mecânico de corda manual (Cal. 
1003/1) com nº de série 688533. Caixa em 
ouro (750/000). Com marcas de uso.
32,5 mm
29,2 g

Winding mechanical movement (Cal. 1003/1) with 
serial nº688533. Yellow gold (750/000) case. With 
wear signs

€ 2.000 - 2.500
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99    
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.
38,5 mm
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.

€ 18.500 - 22.000
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100
BREITLING
Modelo Cadette. Movimento mecânico 
de corda manual (Venus 188) com 
função cronógrafo. Caixa em ouro 
(750/000). Com marcas de uso.
37 mm
49 g

Cadette model. Winding mechanical 
movement (Venus 188) with chronograph 
function. Yellow gold (750/000) case. With 
wear signs.

€ 1.600 - 2.000

101
CAUNY

Modelo Prima. Movimento mecânico 
de corda manual (Landeron 248) com 
função cronógrafo. Caixa em plaquet 

com tampa em aço. Com marcas de uso.
37 mm

Prima model. Winding mechanical movement 
(Landeron 248) with cronograph function. 
Yellow gold plated case with stainless steel 

back. With wear signs.

€ 350 - 500

102
CAUNY
Modelo Prima. Movimento 
mecânico de corda manual 
(Landeron 248) com função 
cronógrafo. Caixa em plaquet 
com tampa em aço. Com 
marcas de uso.
35 mm

Prima model. Winding mechanical 
movement (Landeron 248) with 
cronograph function. Yellow gold 
plated case with stainless steel back. 
With wear signs.

€ 200 - 300

103
CAUNY

Modelo Prima. Movimento 
mecânico de corda manual 

(Landeron 248) com função 
cronógrafo. Caixa em plaquet com 

tampa em aço. Com marcas de uso.
37 mm

Prima model. Winding mechanical 
movement (Landeron 248) with 

cronograph function. Yellow gold plated 
case with stainless steel back. With wear 

signs.

€ 300 - 400

104
IWC
Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. C83) com nº de série 
1072269. Caixa em plaquet. Em 
bom estado de conservação.
34,5 mm

Winding mechanical movement (Cal. 
C83) with serial nº1072269.  Yellow 
gold plated case. In good condition.

€ 900 - 1.200

105
IWC
Movimento mecânico de corda 
manual com nº de série 1111159. 
Caixa em plaquet. Em bom estado 
de conservação.
32,5 mm

Winding mechanical movement with 
serial nº1111159.  Yellow gold plated 
case. In good condition.

€ 900 - 1.200

106
BAUME & MERCIER
Modelo com ref. Nº35135. 
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa em ouro (750/000). 
Em bom estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
33 mm
34,8 g

Model with ref. Nº35135. Winding 
mechanical movement. Yello gold 
(750/000) case. In good condition. 
With box and documents.

€ 800 - 1.100
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107    
ROLEX
Modelo Oyster Chronograph com a ref. 
Nº6034 (pré-Daytona). Movimento mecânico 
automático (Valjoux 72) com função 
cronógrafo. Caixa em aço. Com marcas de uso 
e com kit ponteiros não originais.
36 mm

Oyster Chronograph model with ref. Nº6304 (pre 
Daytona). Winding mechanical movement (Valjoux 
72) with chonograph function. Stainless steel case. 
With wear signs and without original hands.

€ 12.000 - 18.000

108    
IWC
Modelo Der Flieger Mark XII com ref. Nº3241. 
Movimento mecânico automático (Cal. 884/2) 
com data às 15h. Caixa em ouro (750/000). Em 
bom estado de consevação.
36,5 mm
82,6 g

Der Flieger Mark XII model with ref. Nº3241. 
Automatic mechanical movement (Cal. 884/2) with 
date at 15h. Yellow gold (750/000) case. In good 
condition.

€ 3.500 - 4.500
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109
TAG HEUER
Modelo com a ref. NºCN1111. 
Movimento de quartzo com as 
função cornógrafo e data às 
16h/17h. Caixa e bracelete em aço. 
Com marcas de uso. Acompanha 
estojo de serviço.
38,5 mm

Model with ref. NºCN1111. Quartz 
movement with chronograph function 
and date at 16h/17h. Stainless steel case 
and wristband. With wear signs. With 
box.

€ 300 - 400

110
ORIS
Movimento mecânico automático 
(ETA 2824) com data às 18h. Caixa 
e bracelete em aço. Em bom estado 
de conservação.
44 mm

Automatic mechanical movement (ETA 
2824) with date at 18h. Stainless steel 
case and wristband. In good condition.

€ 750 - 900

111
BAUME & MERCIER
Modelo Capeland com ref. Nº65322. 
Movimento mecânico automático 
com função alarme e data às 15h. 
Caixa e bracelete em aço com 
movimento aparente. Em bom 
estado de conservação.
38,5 mm

Capeland model with ref. Nº65322. 
Automatic mechanical movement with 
alarm function and date at 15h. Stainless 
steel case and wristband with open 
caseback. In good condition.

€ 900 - 1.200

112
BREITLING
Edição limitada Patrouille Suisse nº897/1000 
com a ref. NºA13022. Movimento mecânico 
automático com função cronógrafo e data 
às 15h. Caixa e bracelete em aço. Em bom 
estado de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
40,5 mm

Patrouille Suisse limited edition nº897/1000 with ref. 
NºA13022. Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 15h. Stainless steel 
case and wristband. In good condition. With box and 
documents.

€ 2.800 - 3.500
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113
BREITLING
Modelo Chronomat com ref. Nº81950. 
Movimento mecânico automático 
com função cronógrafo e data às 
15h. Caixa e bracelete em aço. 
Com marcas de uso. Acompanha 
caixa e documentos. Necessita de 
manutenção.
39,5 mm

Chronomat model with ref. Nº81950. 
Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 15h. 
Stainless steel case and wristband. With 
box and documents. Needs servicing.

€ 800 - 1.200

114
EDOX
Modelo Geoscope. Movimento 
mecânico automático. Caixa 
e bracelete em aço. Em bom 
estado de conservação.
42 mm

Geoscope model. Automatic 
mechanical movement. Stainless 
steel back and wristband. In good 
condition.

€ 1.000 - 1.200

115
BLANCPAIN
Modelo Léman Flyback. 
Movimento mecânico automático 
com função cronógrafo e data às 
18h. Caixa e bracelete em aço. Em 
bom estado de conservação.
38,5 mm

Lémon Flyback model. Automatic 
mechanical movement with 
chronograph function and date at 18h. 
Stainless steel case and eristband. In 
good condition.

€ 3.200 - 4.000

116
OMEGA
Modelo Speedmaster Professional com ref. 
Nº145022. Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 861) com função cronógrafo 
e nº de série 48280951. Caixa e bracelete 
em aço. Com marcas de uso. Acompanha 
caixa da marca.
42 mm

Speedmaster Profgessional model with ref. 
Nº145022. Winding mechanical movement 
(Cal. 861) with chronograph function and serial 
nº48280951. Stainless steel case and wristband. 
Wirth wear signs. With Omega brand box.

€ 3.400 - 4.000
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ZENITH
Modelo Defy 21 chroma ref. Nº49.9010.9004. 
Edição limitada de 200 unidades. Movimento 
mecânico automático com função cronógrafo. 
Caixa em cerâmico com movimento aparente. 
Em excelente estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
44 mm

Defy 21 chroma model with ref. Nº49.9010.9004. 
Limited edition of 200 pieces. Automatic mechanical 
movement with chronograph function. Ceramic case 
with open caseback. In excellent condition. With box 
and documents.

€ 13.000 - 18.000
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118
OMEGA
Modelo Seamaster Calendar com 
a ref. Nº2846-2828. Movimento 
mecânico automático (Cal. 355) 
com data às 18h e nº de série 
13171207. Caixa em aço. Em bom 
estado de conservação.
34,5 mm

Seamaster Calendar model with ref. 
Nº2846-2828. automatic mechanical 
movement (Cal. 355) with date at 18h 
and serial nº13171207. Stainless steel 
case. In good condition.

€ 850 - 1.200

119
TISSOT
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa com tampa em aço. 
Com marcas de uso.
38 mm

Winding mechanical movement. 
Stainless steel caseback. With wear signs.

€ 300 - 400

120
TISSOT
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa em aço. Com marcas 
de uso.

35mm

Winding mechanical movement. Stainless 
steel caseback. With wear signs. 

€ 250 - 300 

123
VACHERON CONSTANTIN
Relógio marca Vacheron Constantin. 
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa ouro (750/000) 
branco. Acompanha caixa e 
documentos. Razoável estado de 
conservação.
33 mm
35 g

Vacheron Constantin watch. Winding 
mechanical movement. White gold 
(750/000) case. With box and 
documents. With wear signs.

€ 2.200 - 2.700

121
MOVADO
Modelo com a ref. Nº4820. Movimento 
mecânico de corda maual (Cal. 470) 
com função calendário triplo. Caixa em 
ouro (750/000). Em bom estado de 
conservação.
34x21 mm
44,4 g

Model with ref. Nº4820. Winding mechanical 
movement (Cal. 470) with triple calendar 
function. Yellow gold (750/000) case. In good 
condition.

€ 2.000 - 2.600

122
ROLEX
Modelo Oyster Perpetual com ref. Nº5552. 
Movimento mecânico automático. Caixa 
em ouço. Com marcas de uso.
34 mm

Oyster Perpetual Date ref. Nº5552. Automatic 
mechanical movement. Stainless steel case. With 
wear signs.

€ 4.000 - 5.000
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125
TAG HEUER
Modelo Professional Golf, edição 
Tiger Woods. Movimento de 
quartzo com data às 15h. Caixa 
em aço. Em bom estado de 
cosnervação. Acompanha caixa e 
documentos.
36,5x36,5 mm

Professional Golf model, Tiger Woods 
edition. Quartz movement with date 
at 15h. Stainless steel case. In good 
condition. With box and documents.

€ 500 - 700

126
EDOX
Movimento mecânico de corda 
manual com data às 15h. Caixa em 
aço. Com marcas de uso.
37,5 mm

Winding mechanical movement with date 
at 15h. Stainless steel case. With wear 
signs.

€ 100 - 150

124
SEIKO
Movimento mecânico automático 
com data e dia da semana às 
15h. Caixa em aço. Com marcas 
de uso.
38,5x37,5 mm

Automatic mechanical movement 
with date and day of the week at 15h. 
Stainless steel case. With wear signs.

€ 100 - 150

128
OMEGA
Modelo Constellation. Movimento 
mecânico automático com data às 
15h e certificação COSC. Caixa e 
bracelete em aço. Com marcas de 
uso.
37m,mx33 mm

Constellation model. Automatic 
mechanical movement with date at 15h 
and COSC certification. Stainless steel 
case and wristband. With wear signs.

€ 750 - 1.200

129
BULER
Movimento mecânico de corda 
manual com mostrador digital. 
Caixa e bracelete em aço. Em bom 
estado de conservação.
34 mm

Winding mechanical movement with 
digital dial. Stainless steel case and 
wristband. In good condition.

€ 100 - 150

127
SICURA
Movimento mecânico de corda 
manual com data às 15h e com 
mostrador digital. Caixa em aço. 
Com marcas de uso.
43,5x36,5 mm

Winding mechanical movement with 
date at 15h and digital dial. Stainless 
steel case. With wear signs.

€ 350 - 500
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FRANCK MULLER
Modelo Master Banker com ref. Nº6050MB. 
Movimento mecânico automático com 
triplo fuso horário e data às 15h. Caixa 
e bracelete em aço. Em bom estado 
de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
46,5x34 mm

Master Banker model with ref. Nº0906MB. 
Automatic mechanical movement with triple 
time zone and date at 15h. Stainless steel case 
and wristband. In good condition. With box and 
documents.

€ 3.800 - 4.500
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131
OMEGA
Modelo Seamaster com ref. 
nº14389-61-CSP. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 
268) com nº de série 18950697. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
35 mm

Seamster model with ref. Nº14389-61-
CSP. Winding mechanical movement 
(Cal. 268). Stainless steel case. In good 
condition.

€ 600 - 800

132
ZODIAC
Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 330). Caixa em aço. 
Em bom estado de conservação. 
33,5 mm

Winding mechanical movement (Cal. 
330). Stainless steel case. In good 
condition.

€ 400 - 600

133
LEMANIA
Movimento mecânico de corda 
manual. Caixa com tampa em aço. 
Em bom estado de conservação. 
32 mm

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

€ 400 - 500

134
JAEGER LECOULTRE
Modelo Reverso. Movimento de quartzo. 
Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
38,5x23 mm

Reverso model. Quartz movement. Stainless 
steel case. In good condition.

€ 2.250 - 2.600

135
OMEGA
Movimento mecânico de corda 
manual (Cal. 26.5 SOB T2) com nº 
de série 9098851. Caixa em aço com 
ref. nº9324751. Em bom estado de 
conservação. 
30,5 mm

Winding mechanicalo movement (Cal. 26.5 
SOB T2) with serial nº9098851. Stainless steel 
case with ref. nº9324751. In good condition.

€ 800 - 1.100

136
ANGELUS
Movimento mecânico 
automático (ETA 2472) com 
data às 15h. Caixa em aço. Em 
bom estado de conservação.
35 mm

Automatic mechanical movement  
(ETA 2472) with date at 15h. 
Stainless steel case. In good 
condition.

€ 500 - 600
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137
OMEGA
Relógio Lépine pendente. Modelo DeVille. 
Movimento mecânico de corda manual 
(cal. 601) com nº de série 32679207. Caixa 
em aço com ref. nº 1111738. Em bom 
estado de conservação.

Deville model, Lépine pendant watch. Winding 
mechanical movement (cal.601) with serial 
nº 32679207. Stainless steel case with ref. 
nº1111738

€ 600 - 1.000

138
CARTIER
Relógio de mesa com função despertador. 
Movimento de quartzo. Em bom estado de 
conservação.
62 mm

Table clock with alarm function. Quartz 
movement. In good condition.

€ 200 - 300

139
GUCCI
Modelo Chiodo com ref. Nº123. 
Movimento de quartzo. Caixa e bracelete 
em aço. Em bom estado de conservação.
26,5 mm

Chiodo model with ref. Nº123. Quartz 
movement. Stainless steel case. In good 
condition.

€ 300 - 350

140
MAURICE LACROIX
Modelo Pontos com ref. NºPT6318. 
Movimento mecânico automático com 
fases da lua e data às 18h. Caixa em aço 
com movimento aparente. Acompanha 
caixa e documentos.
44 mm

Pontos model with ref. NºPT6138. Automatic 
mechanical movement with moon phase and 
date at 18h. Stainless steel case with open 
caseback. With box and documents.

€ 1.000 - 1.500

141
BAUME & MERCIER
Modelo Capeland. Edição limitada nº4/103 
comemorativa do regresso do Rally de 
Portugal ao campeonato do mundo 2007. 
Movimento mecânico automático com 
função cronógrafo e data às 15h. Caixa 
em aço. Em bom estado de conservação. 
Acompanha caixa e documentos.
40 mm

Capeland model. Limited edition nº4/103 of 
the celebration of the return of Portugal to the 
WRC 2007.  Automatic mechanical movement 
with cronograph function and date at 15h. 
Stainless steel case. In good condition. With box 
and documents.

€ 850 - 1.200

142
BVLGARI
Modelo Carbongold com a ref. 
NºBB38CLCH. Movimento de quartzo com 
função cronógrafo e data às 16h/17h. 
Caixa em carbono. Com marcas de uso.
38 mm

Carbongold model with ref. NºBB38CLCH. 
Quartz movement with chronograph function 
and date at 16h/17h. Carbon case. With wear 
signs.

€ 700 - 1.100
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AUDEMARS PIGUET
Modelo Jules Audemars com ref. Nº26390OR.OO.D093CR.01. 
Movimento mecânico automático (Cal. 2120/2802) com 
calendário perpétuo, data,mês, dia da semana, fases da lua e 
com o nº de série 834834. Caixa em ouro rosa (750/000) com 
movimento aparente. Relógio novo, nunca usado. Acompanha 
caixa com função “winder” a funcionar e documentos.
41 mm
96 g

Jules Audemars model with ref. Nº26390OR.OO.D093CR.01. 
Automatic mechanical movement  (Cal. 2120/2802) with perpetual 
calendar, date, day of the week, month, moonphase and serial 
nº834834. Rose gold (750/000)  case with open caseback. In pristine 
condition, never used. With original winder box (working) and with 
documents.

€ 34.000 - 40.000
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144
LONGINES
Modelo Ultra-Chron. Movimento 
mecânico automático com data às 
15h. Caixa em ouro (750/000). Com 
marcas de uso.
33,5 mm
43,2 g

Ultra-Chron model. Automatic 
mechanical movement with date at 15h. 
Yellow gold (750/000) case. With wear 
signs.

€ 1.000 - 1.400

145
OMEGA
Modelo com a ref. Nº121010. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 269) 
com o nº de série 20504905. Caixa em 
ouro (585/000). Em bom estado de 
conservação.
34 mm
35 g

Model with ref. Nº121010. Winding 
mechanical movement (Cal. 269) with serial nº 
20504905. Yellow gold (585/000) case. In good 
condition.

€ 600 - 700

146
TISSOT
Modelo Seastar Seven. Movimento 
mecânico de corda manual. Caixa em ouro 
(585/000). Com marcas de uso e gravação 
na tampa.
33,5 mm
33,4 g

Seastar Seven model. Winding mechanical 
movement. Yellow gold (585/000) case. With 
wear signs. Case has a celebration engrave. 

€ 600 - 700

148
IWC
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em ouro (800/000). Com marcas de 
uso.
34,5 mm

Winding mechanical movement. Yellow gold 
(800/000) case. With wear signs.

€ 700 - 800

149
TISSOT
Edição limitada Lisboa nº219/499. 
Movimento mecânico de corda manual. 
Caixa em ouro (750/000). Em bom estado 
de conservação. Acompanha caixa e 
documentos.
42,5x27 mm
60,8 g

Lisboa limited edition nº219/499. Winding 
mechanical movement. Yellow gold (750/000) 
case. In good condition. With box and 
documents.

€ 1.300 - 1.500

147
CARTIER
Modelo Must com ref. Nº66001. 
Movimento de quartz. Caixa em 
prata (925/000) plaqueada. Em bom 
estado de conservação. Com caixa.
27,5x20,5 mm
18,8 g

Must model with ref. Nº66001. Quartz 
movement. Yellow gold plated, silver 
(925/000) case. In good condition.

€ 600 - 800



82 83

150
ZENO-WATCH BASEL
Modelo com ref. Nº8557. Movimento 
mecânico automático (Valjoux 7750) com 
função cronógrafo, data e dia da semana 
às 15h. Caixa em aço com movimento 
aparente. Em bom estado de conservação.
47 mm

Model with ref. Nº8557. Automatic mechanical 
movement (Valjoux 7750) with chronograph 
function, date and day of the week at 15h. 
Stainless steel case with open caseback. In good 
condition.

€ 800 - 1.000

151
ZENO-WATCH BASEL
Modelo com ref. Nº10554. Movimento 
mecânico automático (ETA 2824) com 
data às 15h. Caixa em aço com movimento 
aparente. Com marcas de uso. Acompanha 
caixa.
50 mm

Model with ref. Nº10554. Automatic 
mechanical movement (ETA 2824) with date 
at 15h. Stainless steel case with open caseback. 
With wear signs. With case, without documents.

€ 400 - 600

152
TISSOT
Edição limitada nº597/839 comemorativa 
da cidade de Évora. Movimento mecânico 
automático com função cronógrafo, data 
e dia da semana às 15h. Caixa em aço. Em 
bom estado de conservação. Acompanha 
caixa e documentos.
42 mm

Vasco da Gama limited edition nº96/250. 
Automatic mechanical movement with 
chronograph function and date at 18h. Stainless 
steel case. In good condition. With box and 
documents.

€ 750 - 900

154100/627
PAUL PICOT
Relógio marca Paul Picot. Movimento 
chronometer mecânico automático (Eta 
2892A2) com dia da semana e reserva 
de marcha de 44h. Caixa em aço, com 
movimento aparente e massa oscilante em 
ouro 22k. Em bom estado de conservação.

40mm

Paul Picot watch. Chronometer automatic 
mechanical movement (ETA2892A2) with 
date and week's day at 3h, 44h power reserve. 
Stainless steel case with glass in the back and 
gold rotor. In good condition

€ 2.200 - 2.500
.

153
CORUM
Modelo Classical com ref. Nº973.201.20. 
Movimento mecânico automático com 
data às 12h, indicador de reserva de 
marcha e certificação COSC. Caixa em 
aço com movimento aparente. Em bom 
estado de conservação. Acompanha caixa 
da marca.
42 mm
34,8 g

Classical model with ref. Nº973.201.20. 
Automatic mechanical movement with date 
at 12h, power reserve indication and COSC 
certified. Stainless steel case with open caseback. 
In good condition. With box, without 
documents.

€ 1.000 - 1.400

155
GIRARD PERREGAUX
Modelo Traveller com ref. Nº4940. 
Movimento mecânico automático com 
data às 18h e função alarme. Caixa em 
aço. Em bom estado de conservação. Com 
caixa, sem documentos.
38,5 mm

Traveller model with ref. Nº 4940. Automatic 
mechanical movement with ref. Nº4940. 
Automatic mechanical movement with date at 
18h and alarm function. Stainless steel case. In 
good condition. With box, without documents.

€ 1.800 - 2.200
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157 
RELÓGIO RAYMOND WEIL
Parsifal
Caixa e pulseira em ouro 18kt inteiramente cravejados 
com aprox. 343 diamantes talhe brilhante
Movimento quartzo
Marcado, numerado 10862-Nº478 e assinado
Com caixa e alguns documentos
(sinais de uso, movimento não testado)
84 g

A RAYMOND WEIL wristwatch
Parsifal
18kt gold case and bracelt, set with approx. 343 brilliant cut 
diamonds
Quartz movement
Marked, signed and numbered 10862-Nº478
Box and some papers
(wear signs, mechanism not tested)

€ 2800- 3500

156
CARTIER
Modelo Santos Octagon com ref nº0906. 
Movimento mecânico automático. Caixa 
e bracelete em ouro (750/000). Em bom 
estado de conservação. Acompanha caixa.
25,5 mm
81,8 g

Octagon Santos model with ref. Nº0906. 
Automatic mechanical movement. Yellow 
gold (750/000) case and wristband. In good 
condition. With box, without documents.

€ 4.000 - 6.000

158
CARTIER
Modelo Tank Française com ref. Nº1820. 
Movimento de quartz. Caixa e bracelete 
em ouro (750/000). Em bom estado de 
conservação.
25,5x20 mm
70,8 g

Tank Française model with ref. Nº1820. Quartz 
movement. Yellow gold (750/000) case and 
wristband. In good condition.

€ 6.700 - 7.500
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159
OMEGA
Modelo com a ref. Nº2615. Movimento 
mecânico de corda manual (Cal. 244) 
com o nº de série 12889101. Caixa em 
ouro (750/000) com bracelete em ouro 
(800/000). Com muitas marcas de uso.
19,5 mm
23,8 g

Model with ref. Nº2615. Winding mechanical 
movement (Cal. 244) with serial nº12889101. 
Yellow gold case (750/000) and wristband 
(800/000). With heavy wear signs.

€ 600 - 700

160
BAUME & MERCIER
Modelo Baumatic com ref. Nº1215. 
Movimento mecânico automático com 
data às 15h. Caixa e bracelete em aço e 
ouro. Com marcas de uso. Acompanha 
estojo e documentos.
25 mm

Baumatic model with ref. Nº1215. Automatic 
mechanical movement with date at 15h. 
Stainless steel and gold case and wristband. 
With wear signs. With box and documents.

€ 350 - 100

162
ROLEX
Modelo Oyster Perpetual com ref. Nº6619. 
Movimento mecânico automático. Caixa 
e brecelete em ouro (750/000). Em bom 
estado de conservação.
24,5 mm
48 g

Oyster Perpetual model with ref. Nº6619. 
Automatic mechanical movement. Yellow 
gold (750/000) case and wristband. In good 
condition.

€ 5.000 - 6.000

161
CARTIER
Modelo Panthère com ref. Nº1070. 
Movimento de quartz. Caixa e bracelete 
em ouro (750/000). Em bom estado de 
conservação.
29,5x23,5 mm
70,4 g

Panthère model with ref. Nº10700. Quartz 
movement. Yellow gold (750/000) case and 
wristband. In good condition.

€ 6.000 - 7.000
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BUBEN & ZORWEG
Relógio de mesa. Movimento mecânico de 
corda manual com data, dia da semana, 
mês e fases da lua. Caixa em madeira 
lacada com movimento aparente. Em 
excelente estao de conservação.
235x180x145 mm

Table clock. Winding mechanical movement 
with date, day of the week, month and moon 
phase function. Lacquered wood case with open 
caseback and sides. In excellent condition.

€ 1.800 - 2.200
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164
ZENITH
Relógio de bolso. Movimento mecânico de 
corda manual com micro-regulação e nº de 
série 3158246. Mostrador com numeração 
árabe. Caixa em metal. Com marcas de 
uso.
46,5 mm

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with micro-regulation mechanism and serial 
nº3158246. Dial with arabic numbers. Metal 
case. With wear signs.

€ 300 - 400

165
GUBELIN
Relógio de bolso. Movimento mecânico de 
corda manual com regulação. Mostrador 
com numeração árabe. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Com marcas 
de uso.
28,5 mm
19 g

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

€ 400 - 500

166
ALPINA
Relógio de bolso. Movimento mecânico de 
corda manual com regulação. Mostrador 
com numeração árabe. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Com marcas 
de uso.
49 mm
64,4 g

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

€ 800 - 1.100

167
IWC
Relógio de bolso marca IWC. Movimento mecânico de 
corda manual (num. 224744) com micro-regulação, 
mostrador de cerâmica com numeração árabe. Caixa 
em ouro (750/000) com 2 tampas (num. 244200). Bom 
estado de conservação.
48 mm
94,6 g

IWC pocket watch. Winding mechanical movement with 
microregulation (Nº224744). Yellow gold (750/000) case with 
two covers (Nº663756 / 730324) and enema dial with arabic 
numbers. In good condition.

€ 1.100 - 1.400

168
LONGINES
Relógio de bolso marca Longines. Movimento 
mecânico de corda manual, com regulação. C aixa em 
ouro (575/000) com duas tampas (Num. 2455246) e 
mostrador em cerâmica (restaurado) com numeração 
árabe. Necessita de manutenção e fixação do vidro. 
Acompanha Caixa original do relógio. 
48 mm
76,4 g

Longines pocket watch. Winding mechanical movement. 
Yellow gold (575/000) case with two covers (Nº2455246). 
Enema dial with arabic numbers. With box. Needs service 
and glass fixation.

€ 800 - 1.100
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RELÓGIO DE BOLSO INTERNATIONAL WATCH
Caixa em ouro de 750/000 nº 879967 
Movimento mecânico de corda nº828269 
Suíça, séc. XX 
Marca de garantia de teor 
(sinais de uso)
Diam.: 6 cm
70.6 g 
(bruto)

An INTERNATIONAL WATCH pocket timepiece
Gold case 750/000 nr.879967 
Manual winding mechanism nr. 828269 
Swiss, 20th century 
Standard mark 
(signs of wear)

€ 1.500 - 2.000

170    
RELÓGIO DE BOLSO PATEK PHILIPPE, MODELO 
GONDOLO
Caixa em ouro de 750/000 nº213199 
Decoração guilhochada 
Movimento mecânico de corda 
Marca de garantia de teor Suíça do séc. XX 
(sinais de uso, decoração gasta, mecanismo necessita de revisão)
Diam.: 5,7 cm
128.4 g (bruto)

A PATEK PHILIPPE, GONDOLO model pocket watch
Gold 750/000 case nr.213199 
Guilloche decoration 
Winding movement 
Switzerland standard warrantee mark, 20th century 
(signs of wear, worn decoration, movement in need of service)

€ 3.000 - 4.000
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RELÓGIO DE BOLSO ZENITH
Caixa em ouro de 750/000 nº342999 
Movimento mecânico de corda nº2980232 
Marca de garantia de teor suíça do séc. XX 
Com estojo 
(sinais de uso, mecanismo necessita de 
revisão)
Diam: 4,9 cm
71,2 g (bruto)

A ZENITH pocket watch
Gold case 750/000 nr.342999 
Winding movement nr.2980232 
Switzerland standard assay mark 
20th century 
In the original storage case 
(signs of wear, movement in need of service)

€ 1.500 - 3.000

172    
CORRENTE DE RELÓGIO 
Em ouro de 800/000 platina
Com fecho de mosquetão e argola de mola
Contraste (1887-1937)
Comp.: 33 cm
6.8 g

A clock chain
Gold 800/000 and platinum
Of loop and spring clasp
Hallmarks (1887-1937)

€250-350

173    
RELÓGIO DE BOLSO INTERNATIONAL WATCH COM 
CHATELAINE
Caixa em ouro de 750/000 nº 75002 
Decoração guilhochada 
Movimento mecânico de corda nº 616041, cal. 31457 
Séc. XX 
Marca de garantia de teor Suíça 
Chateleine em tecido com terminações em ouro de 800/000 
Aplicação de esmalte azul 
Contraste de Lisboa (1887-1937), marca de ourives de LEITÃO & 
IRMÃO 
(sinais de uso, decoração gasta, mecanismo necessita de 
revisão)
Diam.: 5 cm
95.4 g (bruto),(relógio); 15 g (bruto), (chatelaine)
Bibliografia/Literature: 
VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de 
- “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (século XV a 
1887)”, IN-CM, nº 16 e 635

An INTERNATIONAL WATCH pocket timepiece with chatelaine
Gold case 750/000 nr.75002 
Guilloche decoration 
Winding movement nr.616041, cal. 31457 
20th century 
Switzerland standard assay mark 
Textile chatelaine with gold 800/000 finials 
Blue enamelled element 
Lisbon hallmark (1887-1937) and maker’s mark LEITÃO & IRMÃO 
(signs of wear, worn decoration, movement in need of service)

€ 3.000 - 4.000
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174
PATEK PHILIPPE
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual com regulação e nº de 
série 173580. Mostrador em porcelana 
com numeração romana. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Em bom 
estado de conservação.
44,5 mm
83,6 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with regulation mechanism and serial 
nº173580. Enema dial with roman numbers. 
Yellow gold (750/000) case with two covers. In 
good condition.

€ 1.800 - 2.400

175
LONGINES 
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual com função cronógrafo. 
Mostrador em porcelana com numeração 
romana. Caixa em prata (900/000) com 
duas tampas. Com muitas marcas de uso.
52 mm
104,4 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with chronograph function. Enema dial with 
roman numbers. Silver (900/000) case with two 
covers. With heavy wear signs.

€ 200 - 350

176
IWC
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual (Cal. 67) Mostrador com 
numeração árabe. Caixa em aço. Com 
marcas de uso.
49 mm
58,2 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
(Cal. 67). Dial with arabic numbers. Stainless 
steel case. With wear signs.

€ 200 - 350

177    
RELÓGIO DE BOLSO PATEK PHILIPPE, MODELO GONDOLO
Caixa em ouro de 750/000 nº259929 
Decoração guilhochada 
Movimento mecânico de corda nº 156141 
Marca de garantia de teor Suíça do séc. XX 
(sinais de uso, decoração gasta, mecanismo necessita de revisão)
Diam.: 5,7 cm
129 g

A PATEK PHILIPPE, GONDOLO model pocket watch
Gold case 750/000 nr.259929 
Guilloche decoration 
Winding movement nr.156141 
Switzerland standard assay mark 20th century 
(signs of wear, worn decoration, movement in need of service)

€ 4.000 - 5.000
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178
LONGINES
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual com regulação e nº de 
série 2843987. Mostrador em porcelana 
com numeração árabe. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Em bom 
estado de conservação. Acompanha estojo 
original.
33,5 mm
29,8 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with regulation mechanism and serial 
nº2843987. Enema dial with arabic numbers. 
Yellow gold (750/000) case with two covers. In 
good condition. With original case.

€ 400 - 500

179
FLEURUS
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual com função cronógrafo. 
Mostrador em porcelana com numeração 
árabe e escala de Km/H. Caixa em plaquet 
com duas tampas. Com marcas de uso.
52 mm

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with chronograph function. Enema dial with 
arabic numbers and Km per Hour scale. Yellow 
gold plated case with two covers. With wear 
signs.

€ 300 - 600

180
VACHERON CONSTANTIN
Relógio de bolso. Movimento mecânico de 
corda manual com micro-regulação e nº 
de série 351227. Mostrador em porcelana 
com numeração árabe. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Em bom 
estado de conservação.
50 mm
83,6 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
with micro-regulation mechanism and serial 
nº351227. Enema dial with arabic numbers. 
Yellow gold (750/000) case with two covers. In 
good condition.

€ 1.700 - 2.200

181
IWC
Relógio de bolso. Movimento mecânico 
de corda manual (cal. 31457) com micro-
regulação e nº de série 618598. Mostrador 
em porcelana com numeração árabe. Caixa 
em ouro (750/000) com duas tampas. Em 
bom estado de conservação.
51,5 mm
92,4 g

Pocket watch. Winding mechanical movement 
(Cal. 31457) with micro-regulation mechanism 
and serial nº618598. Enema dial with arabic 
numbers. Yellow gold (750/000) case with two 
covers. In good condition.

€ 1.700 - 2.200

182
SERVAN
Relógio de bolso. Movimento Longines, 
mecânico de corda manual (Cal. 19.73N) 
com função cronógrafo. Caixa em ouro 
(750/000) com duas tampas. Com marcas 
de uso.
50 mm
88,4 g

Pocket watch. Longines winding mechanical 
movement (Cal. 19.73N) with chronograph 
function. Yellow gold (750/000) case with two 
covers. With wear signs.

€ 1.700 - 1.900
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183    
RELÓGIO DE BOLSO INTERNATIONAL WATCH
Caixa em ouro de 750/000 nº879543 
Decoração guilhochada e gravada com monograma 
Movimento mecânico de corda nº841381 
Mara de granatina de teor suíça 
(sinais de uso, mecanismo de corda)
Diam.: 4,8 cm
63,6 g (bruto)

An INTERNATIONAL WATCH pocket timepiece
Gold case 750/000 nr.879543 
Guilloche decoration with engraved monogram 
Winding movement nr.841381 
Switzerland standard assay mark 
(signs of wear)

€ 2.500 - 4.000

184    
RELÓGIO DE BOLSO J. ALBARET
Caixa em ouro 
Decoração guilhochada 
Movimento mecânico de chave nº 92519 
Sem marcas, ao abrigo do Decreto-Lei 120/2017, de 15 de Setembro - 
art. 2º, nº 2, alínea c) 
(sinais de uso, mecanismo necessita de revisão)
Diam.: 5,8 cm
107 g (bruto)

A J.ALBARET pocket watch
Gold case 
Guilloche decoration 
Key winding movement nr.92519 
Unmarked 
(signs of wear, movement in need of service)

€ 3.000 - 4.000
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185    
JAEGER LECOULTRE
Relógio de bolso com gravação militar 
GSTP com “Broad Arrow” (General 
Service Trade Pattern) utilizado pelo 
exército Britânico durante a 2ª Guerra 
Mundial. Movimento de corda manual (Cal. 
467/2). Caixa em aço. Em bom estado de 
conservação.
51,5 mm

Pocket watch with military broad arrow and 
GSTP stamped (General Service Trade Pattern) 
used by the British amry during the Wolrd 
War II. Winding mechanical movement (Cal. 
467/2). Stainless steel case. In good condition.

€ 2.500 - 5.000



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

CONDIÇÕES DE COMPRA EM LEILÃO

ARTIGO 1º - REGISTO

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

ARTIGO 2º - DIREITO DE ADMISSÃO

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

ARTIGO 3º - LICITAÇÃO E COMPRA

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

ARTIGO 4º - AUMENTO DOS LANCES

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

ARTIGO 5º - ESTADO E DESCRIÇÃO DOS LOTES

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

ARTIGO 6º - PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DOS LOTES ADQUIRIDOS

a. De acordo com o preçário em vigor na VERITAS, o comprador obriga-se a pagar à 

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 levan-
tar o bem durante os 5 (cinco) dias úteis seguintes à data da respectiva compra, podendo 
ser exigido, no momento da arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que não 
esteja coberto por garantia.
c. Findo o mencionado prazo de 5 (cinco) dias úteis, a leiloeira reserva-se o direito de 
cobrar juros à taxa legal em vigor para as operações comerciais.
d. Os lotes arrematados pelo comprador só poderão ser levantados depois de efectuado 
o pagamento da totalidade devida à leiloeira.

ARTIGO 7º - TITULARIDADE DOS BENS OU LOTES ADQUIRIDOS

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIÇÕES NEGOCIAIS

CONDIÇÕES DE VENDA EM LEILÃO

ARTIGO 11º - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO

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

ARTIGO 12º - GARANTIAS DO VENDEDOR

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

ARTIGO 13º - PREPARAÇÃO DA VENDA

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

ARTIGO 14º - TRANSPORTE E DEPÓSITO DE PEÇAS

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

ARTIGO 15º - RESPONSABILIDADE POR PERDAS OU DANOS

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

ARTIGO 16º - PAGAMENTO DO VENDEDOR À LEILOEIRA

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

ARTIGO 17º - PAGAMENTO DA LEILOEIRA AO VENDEDOR

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

ARTIGO 18º - OUTROS PAGAMENTOS

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

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

ARTIGO 19º - NÃO VENDA DE BENS COLOCADOS EM LEILÃO

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

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 20º - IMAGENS REPRODUZIDAS EM CATÁLOGO

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

ARTIGO 21º - DESCRIÇÃO DOS LOTES

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

ARTIGO 22º - COMUNICAÇÕES

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

ARTIGO 23º - DADOS PESSOAIS

a. Os vendedores e compradores (“sujeitos dos dados”) reconhecem expressamente à VERITAS 
o direito a tratar os seus dados pessoais, nomeadamente, dados de identificação, dados de 
contacto e dados de identificação de conta bancária.
b. O tratamento dos dados é efetuado para efeitos de cumprimento das condições negociais 
e obrigações contratuais previstas no presente contrato.
c. A VERITAS poderá transmitir os dados pessoais a autoridades e entidades públicas e/ou 
privadas, para cumprimento de obrigações jurídicas, incluindo, sem excluir, a Autoridade 
Tributária, a Direcção-Geral do Património Cultural, a Polícia Judiciária e a Sociedade Por-
tuguesa de Autores.
d. Pelo facto de exercer a actividade leiloeira, a VERITAS é considerada uma entidade obriga-
da à adopção de medidas de Prevenção do Branqueamento de Capitais e de Financiamento 
do Terrorismo para os efeitos da Lei 83/2017 de 18 de Agosto - Artigo 4.º n.º 1 alínea i), 
bem como dos regulamentos sectoriais emitidos pela Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica como o Regulamento n.º 314/2018 de 25 de Maio.
Por ser considerada uma entidade obrigada, a VERITAS está adstrita, no cumprimento do 
dever de identificação e diligência, a identificar os seus clientes sempre que ocorra: (i) uma 
relação de negócio; (ii) uma transacção ocasional superior a €15.000,00 (quinze mil euros); 
ou (iii) sempre que suspeite que a transacção, independentemente do seu valor, esteja a 
usar fundos provenientes do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo.
e. Partilhamos igualmente os dados – na medida do estritamente necessário – com entidades 
que prestam serviços à VERITAS e que no âmbito desses serviços tratam ou podem tratar os 
dados pessoais dos sujeitos dos dados.
f. Os dados pessoais dos sujeitos dos dados poderão ser conservados pela VERITAS por um 
prazo de conservação até 10 (anos) após a cessação da relação contratual, podendo esse 
prazo ser superior com fundamento no cumprimento de obrigações jurídicas aplicáveis ou 
utilização em eventuais processos judiciais.
g. Nos termos da legislação aplicável em matéria de dados pessoais, é conferido ao su-
jeito de dados os seguintes direitos relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais: 
(i) direito de acesso, (ii) direito ao apagamento, (iii) direito de rectificação, (iv) direito de 
portabilidade, (v) direito à limitação do tratamento, (vi) direito à oposição e (vii) direito de 
reclamação – i.e., direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Protecção de 
Dados (https://www.cnpd.pt).
h. O titular declara que tomou conhecimento da Política de Privacidade da Veritas disponível 
no seguinte link www.veritas.art

ARTIGO 24º - FORO COMPETENTE

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



PRATA

Extintos contrastes municipais, chamados “marcas de 

ensaiador” - 750 milésimos

Extintos contrastes municipais, chamados “10 dinheiros” - 

833/000

Extintos contrastes municipais, chamados “11 dinheiros” - 

916 milésimos

Javali I - 916 milésimos

Javali II - 833/000

Águia 916 - 916 milésimos

Águia 833 - 833/000

Águia (pós 1985) 925 - 925 milésimos

Águia (pós 1985) 835 - 835 milésimos

Marcas de reconhecimento “Lua”, “Mosquito” ou 

“Cabeça de Velho” - toque mínimo de 750 milésimos

OURO

Extintos contrastes municipais - usualmente 10 dinheiros, o 

que corresponde a 833/000

Tigre I - 916 milésimos

Tigre II - 800 milésimos

Tigre 800 - 800 milésimos

Formiga - Ouro branco de 800 milésimos

Cabeça de Veado 800 - 800 milésimos

Andorina 750 - 750 milésimos

Andorinha 585 - 585 milésimos

Andorinha 375 - 375 milésimos

Cigarra - Ouro branco de 800 milésimos

PLATINA

Cabeça de Papagaio P - 500 milésimos

Cabeça Papagaio 950 - 950 milésimos

OURO E PRATA

Cabeça de Cão - Ouro 800 milésimos e prata 833/000

Cabeça de Cão (pós 1985) - Ouro 800 milésimos e prata 

925 milésimos

OURO E PLATINA

Cabeça de Cavalo - Ouro 800 milésimos e platina 500 

milésimos

Cabeça de Cegonha - Ouro 800 milésimos e platina 950 

milésimos

OURO, PRATA E PLATINA

Rã - Ouro 800 milésimos, platina 500 milésimos e prata 

833/000

PRATA E PLATINA

Cabeça de Boi - Prata 833/000, platina 500 milésimos

As peças com metais preciosos não contrastadas são vendidas ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de Setembro - art. 2º, nº 2, alínea c) uma vez 
que têm mais de 50 anos.
A numeração apresentada para as marcas de ensaiador e ourives até 1887 é 
a utilizada em ALMEIDA, Eng. Fernando Moitinho de; e CARLOS, Rita; 
"Inventário de Marcas de Pratas Portuguesas e Brasileiras, Século XV a 1887", 
INCM 2018; ao contrário da datação da actividade dos ourives que nesta nova 
edição foi eliminada, utilizando para esse efeito a informação da edição anterior 
e outros estudos.
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METAIS PRECIOSOS PORTUGUESES

PRIVATE 
SALES

Quando a compra e venda em privado se mostrem 

de particular interesse, a nossa equipa de Private 

Sales poderá facilitar a transacção de forma flexível, 

confidencial e directa. 

Pode agendar uma visita com um dos nossos 

consultores, e beneficiar de uma extensa rede 

de contactos de coleccionadores e investidores, 

interessados nas mais variadas aquisições.

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

in
fo

@
ve

ri
ta

s.
ar

t
+

 3
51

 2
17

9
4

8
0

0
0



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

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

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                              LOCALIDADE  City                                                                          PAÍS  Country        

NºBI OU CC   Id or passport #                                                                                               NIF  Vat #

TELEFONE  Telephone                                                                                      EMAIL

NUMERÁRIO Cash

CHEQUE À ORDEM DE  Check payable to PERIHASTA

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

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

ASSINATURA  Signature DATA  Date

SUBSCRIÇÃO ANUAL  Annual subscription     
DESPESAS DE ENVIO INCLUÍDAS  Shipping costs included

          PORTUGAL  €200                                                                                           OUTROS PAÍSES Other countries  €300

PAGAMENTO Payment

SUBSCRIÇÃO DE CATÁLOGOS
Catalogues Subscription

Beneficiário  Beneficiary PERIHASTA

Banco  Bank bpi

Balcão  Branch Marquês de Tomar

NIB 0010 0000 46263080001 82

IBAN PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT  BIC BBPIPTPL

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA  Bank transfer

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

E  INFO@VERITAS.ART   T +351 217 948 000    M +351 933 330 037     F +351 217 948 009



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

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

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

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

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

Beneficiário           PERIHASTA 

Banco                    BPI

Balcão                   Marquês de tomar

IBAN                      PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

SWIFT/BIC            BBPIPTPL

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

OPENING HOURS 
Monday to Friday from 10am to 7pm

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

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

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

Beneficiary         PERIHASTA 

Bank                   BPI

Branch                Marquês de tomar

IBAN                   PT 50 0010 0000 4626 3080 0018 2

swift/bic             BBPIPTPL

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

NOME FATURA  Invoice Name

NºBI OU CC  Id or Passport #                                                                                                 NIF VAT #

MORADA  Address

CÓDIGO POSTAL  Zip code                                        LOCALIDADE City                                                       PAÍS Country        

EMAIL                                                                                                                   

TELEFONE Telephone   

TELEFONE 1 Telephone 1                                                                                      TELEFONE 2  Telephone 2

NOVOS CLIENTES, POR FAVOR INDICAR
New Clients, please indicate

BANCO Bank

CONTA Nº Account #                                                                                                  

GESTOR DE CONTA Account Manager 

FORMULÁRIO DE LICITAÇÃO 
Bidding Form

Nº DE LOTE                                                         
Lot #

DESCRIÇÃO DO LOTE
Lot Description

VALOR MÁXIMO DE LICITAÇÃO 
Maximum Bid Amount
EM EUROS E EXCLUINDO COMISSÃO E IVA
In Euros and excluding Buyer´s premium & Vat

Autorizo a licitação em meu nome dos lotes acima discriminados, pelos valores máximos definidos (exclui Comissão). Esta licitação será executada pela Veritas em meu 
nome, pelo melhor preço possível na praça. Declaro ainda conhecer as Condições Negociais anunciadas no catálogo. Para licitações/compras bem sucedidas, acresce uma 
comissão de 17% + Iva, num total de 20,91% sobre o valor do martelo.
Please bid on my behalf the lots mentioned above in the maximum amounts indicated (excluding Buyer´s Premium). The bid will be executed by Veritas at the best possible 
price in the sale. I hereby declare that I have read the General Terms and Conditions for auction printed in the catalogue. To successful bids will be added a 17% Buyer´s 
Premium + Vat, on a total of 20,91% on the hammer price.

Nº DE CONTACTO PARA LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

LEILÃO Sale                                                                                                                                                           DATA Date

RAQUETA Nº Paddle #Nº CLIENTE Client #

ASSINATURA Signature

USO INTERNO Internal use
RECEBIDO POR

DATA                                  HORA

PRESENCIAL

ORDEM DE COMPRA

LICITAÇÃO TELEFÓNICA 

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

BALCÃO Branch
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