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A ABRIR

CAROS AMIGOS,

É com muita satisfação que lhes apresentamos o catálogo do nosso leilão 202, dedicado à Arte
Moderna e contemporânea: um leilão presencial, em que poderá licitar online através das plataformas
Invaluable www.invaluable.com e Bidspirit www.bidspirit.pt
Uma sessão única, abrangendo cerca de 300 lotes, centrada na pintura, no desenho e na escultura,
mas incluindo também peças de prata, mobiliário, design e fotografia, que abre com o vestido “KEITH”
do designer de moda Dino Alves, reproduzido na contracapa - com que a Cabral Moncada Leilões 
se associa ao PRoGRAMA DE RESPoNSABIlIDADE SocIAl DA EXPoSIÇÃo “KEITH HARING” 
- ENTRE A ARTE, 

o AcTIVISMo E A MoDA.

Justino Alves, Eduardo Batarda, René Bértholo, Artur Bual, Manuel cargaleiro, Rui chafes, Gaston
chaissac, João cutileiro, José Escada, Jean Dubuffet, José de Guimarães, João Hogan, Álvaro lapa, 

Jorge Martins, Menez, Graça Morais, leonel Moura, Almada Negreiros, Noronha da costa, Sá Nogueira,
António Palolo, A.R. Penck, costa Pinheiro, Júlio Pomar, Pedro Proença, António Quadros, Paula Rego,
Júlio Resende, Germaine Richier, Joaquim Rodrigo, José Rodrigues, Julião Sarmento, Maria Helena
Vieira da Silv a, ângelo de Sousa, Nikias Skapinakis, Antoni Tapiès, Marcelino Vespeira, Ana Vidigal,
Vhils, são alguns dos nomes consagrados aqui representados, cuja listagem completa pode ser
consultada no respectivo índice, nas últimas páginas deste catálogo.

lote 58



Alguns destaques:

A.R. Penck - NASc. 1939 – “Berlin concept schwarz”, acrílico sobre tela, assinado - lote 115 -
(reproduzido na capa);
Jean Dubuffet – 1901-1985 – “Site avec 4 personnages”, acrílico sobre papel colado em tela, assinado 
e datado de 1981 - lote 163;
Germaine Richier – 1902-1959 – “l’Homme-Fôret” (1945), escultura em bronze, assinada e numerada
3/8, marca de fundidor VALSUANI – lote 164;
Maria Helena Viera da Silva – 1908-1992 - Sem título, têmpera sobre papel artesanal, assinada e datada
de 1960 - lote 58;

Paula Rego - NASc. 1935 - Sem título, técnica mista sobre papel, assinada e datada de 1977- lote 114;
Júlio Pomar - 1926-2018 – “le Jugement de Pâris”, óleo sobre madeira, assinado e datado de 1984 -
lote 166;
Pratas de Autor - luiz Ferreira - 1909-1994 - lotes 19 a 24; Manuel Alcino – lotes 28, 30, 31;
Mobiliário e design - José Espinho - 1915-1973 - lotes 32, 34, 35, 37, 38, 137, 144, 179.

Esperando poder ter o gosto de o receber em breve no nosso website www.cml.pt, na nossa exposição,
ou no nosso leilão, com os melhores cumprimentos,

Pedro Maria de Alvim Miguel Cabral de Moncada

lote 114



LEILÕES ONLINE

1198 MOBILIÁRIO E OBJECTOS DE DECORAÇÃO
21 a 27 de Outubro

1199 ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA
28 de Outubro a 13 de Novembro

1200 PRATAS E JÓIAS
29 de Outubro a 4 de Novembro



Título Da igreja e do palácio.
Estratégias e práticas de mecenato artístico dos cardeais 
joaninos entre Portugal, Itália e França
Autora Teresa Leonor M. Vale
Versão Portuguesa
Formato 170 x 240 mm
Nº páginas 376
Papel Couché
Acabamento Capa em cartolina com badanas

€ 22 | Portes € 4

SCRIBE
PRODUÇÕES CULTURAIS, LDA.

novidades

Título O Culto a Camões e o Mosteiro dos Jerónimos 
- O restauro do monumento no século XIX
Autora Clara Moura Soares
Versão Portuguesa
Formato 170 x 240 mm
Nº páginas 648
Papel Couché
Acabamento Capa em cartolina com badanas

€ 25 | Portes € 5

Livros disponíveis em: www.scribe.pt

www.scribe.pt
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A CABRAL MONCADA LEILÕES ASSOCIA-SE AO PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL "ACÇÕES
DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE VIH E SIDA NO ÂMBITO DA EXPOSIÇÃO KEITH HARING. ENTRE A ARTE, 
O ATIVISMO E MODA" LEILOANDO O VESTIDO DE DINO ALVES NESTE LEILÃO E CUJOS LUCROS
REVERTEM PARA A SER+ - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A PREVENÇÃO E DESAFIO À SIDA.

PrOgrAMA DE rESPOnSAbIlIDADE SOcIAl DA
ExPOSIçãO "KEITH HArIng. EnTrE A ArTE, O
ATIVISMO E A MODA”
O programa de responsabilidade social da exposição "Keith
Haring. Entre a arte, o ativismo e a moda." realiza-se no
âmbito do 30º aniversário da criação da Fundação Keith
Haring, cujo objetivo foi não só o de perpetuar a sua vida e
legado artístico, mas também angariar fundos para o apoio a
crianças e instituições envolvidas na luta contra a SIDA. Keith
Haring foi diagnosticado com VIH em 1988, um ano mais
tarde criou a fundação com o seu nome, morrendo em 1990,
com 31 anos, vítima de complicações da doença.  
A exposição de obras de arte originais do artista está
patente no CascaiShopping até dia 10 de novembro, e é
muito mais que arte, é o ponto de partida para um projeto de
responsabilidade social, que tem como objetivo
consciencializar e sensibilizar o grande público para a
problemática do VIH e SIDA.
É também neste âmbito que o estilista português Dino Alves
criou um vestido único, inspirado pela obra de Keith Haring e
que está em exposição, em exclusivo, na ModaLisboa. 
O vestido original de Dino Alves será leiloado no leilão de
Arte Moderna e Contemporânea da Cabral Moncada Leilões,
no dia 28 de outubro, às 19.30h, e o lucro reverterá, na sua
totalidade, para a causa do projeto social, para a SER+
Associação Portuguesa para Prevenção e Desafio à SIDA.

VESTIDO “KEITH” (2019) DE DInO AlVES
MEMórIA DEScrITIVA 

Denominei o vestido de “Keith” (2019), pois tive como base
de inspiração o trabalho do artista plástico Keith Haring. O
vestido é uma homenagem que quis fazer ao artista e à sua
obra. Pretendi criar uma peça que representasse, de uma
forma simbólica, as várias facetas da obra do artista - a sua
parte pictórica e gráfica, pelas inúmeras telas, posters e
outro tipo de suportes visuais - representados neste vestido
através do elemento grade de madeira, onde uma parte da
cauda do vestido é fixa, criando uma tela física, que estará
em exposição numa parede.
A ligação de Haring ao mundo da moda , seja através da
colaboração com vários artistas da sua época, como
Madonna e Grace Jones, ou pela influência que teve ao longo
das décadas seguintes, em criações de vários criadores de
moda, encontram-se simbolizada pelo desenho do próprio
vestido em si e pelo facto de eu ser, também, um criador que
igualmente se deixou inspirar pelo artista. 
A representação do body painting, suporte que Keith Haring
usou algumas vezes, encontra-se simbolizado nesta criação,
na parte de cima do vestido e mangas, feitas em malha
“second skin”, representando a nudez, a pele, tendo sido
aplicados alguns registos gráficos - sendo estes registos
originais, pensados por mim, e símbolos minha criação. O
tipo de registo e de expressão gráfica de Keith Haring
serviram para que me inspirasse e criasse algo novo, como se
o artista ainda fosse vivo e criasse, nos dias de hoje, outros
símbolos que não os daquela época, motivado por outras
preocupações e vivências. 
“Keith” (2019) sai de uma tela de onde caiem os símbolos
gráficos que se espalham pela cauda do vestido. O restante
vestido é totalmente branco, passando depois para a pele,
através dos mesmos elementos gráficos, feitos do próprio
tecido do vestido e aplicados na second skin. O elemento
grade de madeira, que cria a tela de “Keith” (2019), pode ser
retirado, ficando assim o vestido com uma cauda caída,
permitindo que o vestido possa ser usado.
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1 DInO AlVES NASC. 1967
“KEITH” (2019)
marrocain, malha de tule, fita de algodão,
grade de madeira, vestido de gala com
cauda (a tela pode ser removida)
Dim. - 300 cm
€ 2.000 - 3.000

Créditos Fotográficos: Pedro Nóbrega

Modelo: Raquel Castro
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2 VHIlS (AlExAnDrE FArTO) NASC. 1987
SEM TÍTULO
serigrafia sobre papel, assinada, numerada 75/200
Dim. - 70 x 50 cm
€ 600 - 900

3 VHIlS (AlExAnDrE FArTO) NASC. 1987
SEM TÍTULO
serigrafia sobre papel, assinada, numerada 204/300
Dim. - 70 x 50 cm
€ 600 - 900
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4 VHILS (ALEXANDRE FARTO) NASC. 1987
“SCRATCHING THE SURFACE” (2014)
litografia sobre papel, assinada, numerada 30/200
Dim. - 90 x 60 cm
€ 600 - 900
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5 JOANA VASCONCELOS NASC. 1971
“IMPRÓPRIO PARA CONSUMOS”
caneta de aparo sobre tampão OB,
assinada e datada de 2009
Dim. - 17 cm
€ 400 - 600
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6 JULIÃO SARMENTO NASC. 1948
“TEMPO (BRANCO)”
serigrafia sobre papel, assinada e datada
de 2011/2012, marcada Publisher Proof 4/4
Dim. - 114 x 77 cm
€ 1.000 - 1.500
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7 JOSÉ PEDRO CROFT NASC. 1957
SEM TÍTULO
gravura e água tinta sobre papel, 
assinada e datada de 2008, marcada B.A.T.
Dim. - 56 x 76 cm
€ 500 - 750

8 JOSÉ PEDRO CROFT NASC. 1957
SEM TÍTULO
gravura e água tinta sobre papel, 
assinada e datada de 2008, marcada B.A.T.
Dim. - 56 x 76 cm
€ 500 - 750
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9 JOSÉ PEDRO CROFT NASC. 1957
SEM TÍTULO
gravura sobre papel, assinada 
e datada de 1991, numerada 9/32
Dim. - 77 x 64 cm
€ 600 - 900
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10 JOÃO VAZ DE CARVALHO NASC. 1958
SEM TÍTULO
acrílico sobre tela, assinado, 
assinado e datado de 2004 no verso
Dim. - 89 x 146,5 cm
€ 1.800 - 2.700
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11 SOFIA AREAL NASC. 1960
SEM TÍTULO
acrílico sobre tela, assinado e datado de 2017
Dim. - 100 x 100 cm
€ 1.500 - 2.250
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12 NIKIAS SKAPINAKIS NASC. 1931
“MULHERES DE TRABALHO XVII  - PEIXEIRA”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1978
Dim. - 23 x 17,3 cm
€ 2.500 - 3.750

13 NIKIAS SKAPINAKIS NASC. 1931
“MULHER E RAPAZ (III)”
óleo sobre tela, assinado e datado
de 1974
Dim. - 21,2 x 19 cm
€ 2.500 - 3.750
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14 ÂNGELO DE SOUSA 1938-2011
SEM TÍTULO
lápis de cera sobre papel, assinado
e datado de 27/09/1962
Dim. - 60 x 30 cm
€ 2.000 - 3.000
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15 ROLANDO SÁ NOGUEIRA 1921-2002
“JARDIM”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1961
Dim. - 65 x 16,2 cm
€ 3.500 - 5.250

Nota: a presente obra integrou a exposição “Sá

Nogueira - Retrospectiva”, Museu do Chiado, Lisboa,

13 de Março a 31 de Maio de 1998, encontrando-se

reproduzida no respectivo catálogo, p. 77, nº 46.

16 LUÍS CAMACHO NASC. 1956
“NUVEM”
técnica mista sobre papel,
aparentemente não assinada
Dim. - 140 x 26 cm
€ 500 - 750

Nota: etiqueta colada no verso da Galeria

“Loja de Desenho”, Lisboa, identificando

o Autor e a obra.
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17 GRAÇA MORAIS NASC. 1948
SEM TÍTULO
aguarela sobre papel, assinada,
dedicada e datada de 1986
Dim. - 36 x 44 cm
€ 1.500 - 2.250

18 ARTUR BUAL 1926-1999
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 
assinado e datado de 1991
Dim. - 51 x 43 cm
€ 2.000 - 3.000
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19 LUIZ FERREIRA 1909-1994
BULLDOG
escultura em massa, decoração
naturalista, aplicação em prata de
925/1000, portuguesa, sinais de uso,
pequenas faltas, contraste do Porto 
(pós-1985), marca comercial 
de LUIZ FERREIRA
Dim. - 17 cm
€ 200 - 300

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de

Contrastes e Ourives Portugueses 

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4107.

20 LUIZ FERREIRA 1909-1994
COELHO
escultura em fluorite, aplicação em prata de
925/1000, decoração cinzelada, portuguesa, sinais
de uso, contraste do Porto (pós-1985), marca de
ourives de José Pereira Reis (1916-1990), marca
comercial de LUIZ FERREIRA, datada de 1970
Dim. - 13 x 22 x 8,5 cm
€ 400 - 600

Nota:  vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4107 e 2310.

21 LUIZ FERREIRA 1909-1994
GATO
escultura em prata de 925/1000, decoração cinzelada,
aplicação de cristal de quartzo, portuguesa, sinais de
uso, pequenas faltas, contraste do Porto (pós-1985),
marca de ourives de Lús & Sousa (2001), 
marca comercial de LUIZ FERREIRA
Dim. - 14 x 27 x 14,5 cm; Peso - (bruto) 2.344,5 g.
€ 500 - 750

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4107. g.
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22 LUIZ FERREIRA 1909-1994
FLOREIRA “CISNE”
escultura em prata de 833/1000, pescoço e asas articulados,
portuguesa, contraste Águia do Porto (1938-1984), marcada
LF, marca comercial de 
DAVID FERREIRA - PORTO
Dim. - 36,5 x 42 x 20 cm; Peso - 1.881 g.
€ 2.000 - 3.000
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23 LUIZ FERREIRA 1909-1994
PÊRA E MAÇÃ
par de esculturas em cerâmica pintada, aplicações “Folhas” 
em prata de 835/1000, decoração cinzelada, portuguesas,
sinais de uso, contraste do Porto (pós-1985), marca de ourives
de Venâncio Pereira Lda. (1976), marca de LUIZ FERREIRA
Dim. - (a maior) 10,5 cm
€ 250 - 375

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

"Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses (1887 a 1993)", vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 4109 e 2310.

24 LUIZ FERREIRA 1909-1994
ELEFANTES
par de esculturas em placas de osso, aplicação em
prata de 835/1000, pérolas de água doce, contas de
coral e de lápis-lazuli, medalhões de laca vermelha,
portuguesas, um com a cauda colada e orelha solta,
contraste do Porto (pós-1985), marca de ourives de
Virgílio da Costa Barroca 
(reg. 1983), marca comercial 
de LUIZ FERREIRA
Dim. - 17 x 21,5 x 10 cm
€ 1.200 - 1.800

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - “Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 4109 e 5025.

25 LUÍS PÁDUA RAMOS 1931-2005
JARRA FLOREIRA
prata de 925/1000, portuguesa,
assinada e datada de 1993,
numerada 1/7, contraste do Porto
(pós-1985), marca de ourives de
Manuel Alcino & Filhos Ldª (1986),
assinada M. ALCINO
Dim. - 21 cm; Peso - 970 g.
€ 500 - 750

Nota: reproduzida em “Um ourives

Manuel Alcino & 7 Artistas trabalham a

prata”. Porto: Galeria Fernando Santos,

17 de Dezembro 93 a 15 de Janeiro 94,

p. s/n; vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 4103 e 4887.
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26 SIZA VIEIRA NASC. 1933
SERVIÇO DE CHÁ E DE CAFÉ
prata de 925/1000, composto por bandeja,
bule, cafeteira, leiteira e açucareiro com
concha, pegas em madeira exótica, estojo
original em madeira, português, sinais de uso,
contraste do Porto (pós-1985), marca de
ourives de Fernando Reis Ldª (reg. 1993),
assinado e com certificado numerado 63/300
Dim. - (cafeteira) 26 cm; Peso - 3257 g.
€ 4.500 - 6.750

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 4107 e 4661.



27 PAR DE CANDELABROS 
DE DOIS LUMES 
Art Déco, prata de 833/1000,
portugueses, preparados para
electrificação, contraste Javali 
do Porto (1887-1937), marca de
ourives de António Martins 
de Magalhães (1926-1966)
Dim. - 19,5 x 15,5 x 9,5 cm; 
Peso - 830 g.
€ 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II.

Lisboa: IN-CM, nº 73 e 1223.
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28 MANUEL ALCINO SÉC. XX
GALHETEIRO
Art Déco, prata de 833/1000,
decorações gravadas “Azeite” e
“Vinagre”, português, sinais de uso,
pequenas amolgadelas, contraste Águia
do Porto (1938-1984), marca de ourives
de Manuel Alcino (1936-1987)
Dim. - (total) 26 x 30,5 x 18 cm; 
Peso - 1.189 g.
€ 350 - 525

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes

e Ourives Portugueses (século XV a 1887)”, IN-

CM, nº 49 e 2834.

29 FRUTEIRO
Art Déco, prata 
de 833/1000, decoração gomada, português, sinais
de uso, contraste Águia do Porto (1938-1984), marca
de ourives de Alberto Vieira Nunes (1920-1957)
Dim. - 20 cm; Peso - 842 g.
€ 400 - 600

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA, Fernando

Moitinho de - "Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses

(1887 a 1993)", vol. II. Lisboa: IN-CM, nº 49 e 1140.



CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 33

31 Manuel alcino SÉC. XX
FLOREIRA “CISNE”
prata de 833/1000, decoração
relevada e gravada, olhos em contas
vítreas, pescoço e asas articuladas,
portuguesa, contraste Águia do Porto
(1938-1984, marca de ourives de
Manuel Alcino (1936-1987)
Dim. - 27,5 x 35 cm; Peso - 1.095 g.
€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de - “Marcas

de Contrastes e Ourives Portugueses

(século XV a 1887)”, IN-CM, nº 49 e 2834.

30 Manuel alcino SÉC. XX
FLOREIRA “CISNE”
prata de 833/1000, decoração
relevada e gravada, olhos em
contas vítreas, pescoço e asas
articuladas, portuguesa, contraste
Águia do Porto (1938-1984), 
marca de ourives de Manuel 
Alcino (1936-1987)
Dim. - 27,5 x 35 cm; Peso - 1.119 g.
€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves;

ALMEIDA, Fernando Moitinho de -

“Marcas de Contrastes e Ourives

Portugueses (século XV a 1887)”, IN-CM,

nº 49 e 2834.
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32 Par de cadeirões “Hotel ritz”
estrutura em teca, estofados a veludo, portugueses, 
séc. XX (anos 60), pequenos defeitos, modelo de José Espinho (1915-1973), 
fabrico OLAIO
Dim. - 84 x 74,5 x 66 cm
€ 1.000 - 1.500

vd. “Móveis OLAIO - 1886-1998”. Loures: Câmara Municipal de Loures, 2017, p. 40; e COUTINHO,

Bárbara - “José Espinho: Vida e Obra”. Lisboa: Caleidoscópio, 2017, pp. 146, 147, 148, 149 e 158.

33 Mesa de frente de sofá
pau-santo e folheado de pau-santo,
dinamarquesa, séc. XX (anos 70),
pequenos defeitos, modelo de
Severin Hansen, marcada HASLEV
MOBELFABRIK e FURNITURE
MAKERS - DANISH CONTROL
Dim. - 51 x 113 x 59 cm
€ 500 - 750



CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 35

34 canaPé “Hotel ritz”
estrutura em teca, estofado a veludo, português, séc. XX (anos 60),
pequenos defeitos, modelo de José Espinho (1915-1973), 
fabrico OLAIO
Dim. - 82 x 161 x 70 cm
€ 800 - 1.200

Nota: vd. “Móveis OLAIO - 1886-1998” . Loures: Câmara Municipal de Loures,

2017, p. 40; e COUTINHO, Bárbara - “José Espinho: Vida e Obra”. Lisboa:

Caleidoscópio, 2017, pp. 148 e 149.

35 Mesa de aPoio “folHas”
teca com embutidos “Folhas”,
pés em madeira pintada com
ponteiras em metal amarelo,
portuguesa, séc. XX (anos 60),
sinais de uso, marcada OLAIO
Dim. - 44,5 x 109 x 47 cm
€ 750 - 1.125

Nota: vd. PEDROSO, Graça - “José

Espinho - A Diversidade no Fazer”.

Lisboa: Uzina Books/Galeria Bessa

Pereira, 2013, pp. 11, onde o modelo se

encontra datado de 1962; vd.

COUTINHO, BÁRBARA - “José

Espinho: Vida e Obra”. Lisboa:

Caldeidoscópio, 2017, pp. 152-153.
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36 Par de cadeirões de Braços
pau-santo, assento e costas
estofados a tecido, dinamarquesas,
séc. XX (anos 60), sinais de uso,
modelo de Illum Wikkelso (1919-1999)
Dim. - 70 x 67 x 67 cm
€ 1.000 - 1.500

37 Mesa de jogo “Brasil”
teca, tampo reversível e amovível, um tampo forrado a
feltro verde e o outro lado a fórmica, portuguesa, séc.
XX (anos 60), sinais de uso, modelo de José Espinho
(1915-1973), marcada OLAIO
Dim. - 71,5 x 78,5 x 78,5 cm
€ 800 - 1.200

Nota: vd. “Móveis OLAIO - 1886-1998” . Loures: Câmara

Municipal de Loures, 2017, p. 45 e 65; e COUTINHO, Bárbara -

“José Espinho: Vida e Obra”. Lisboa: Caleidoscópio, 2017, p. 190.

38 Mesa de frente de sofá
carvalho, sicupira e faia, portuguesa, séc.
XX, sinais de uso, atribuível a José Espinho
(1915-1973)
Dim. - 45 x 92 x 45 cm
€ 600 - 900
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39 Mesa de casa de jantar
pau-santo, duas tábuas de
extensão, dinamarquesa, séc. XX,
pequenos defeitos, marcada GRETE
JALK (1920-2006) e FURNITURE
MAKERS - DANISH CONTROL
Dim. - (fechada) 72 x 134 x 134 cm;
(cada tábua) 134 x 55 cm
€ 3.000 - 4.500

40 conjunto de doze cadeiras
pau-santo, assentos estofados a
tecidos diversos, dinamarquesas,
séc. XX (anos 60/70), sinais de uso,
pequenos defeitos, marcadas B&S
MOBLER DENMARK
Dim. - 77 x 50 x 48 cm
€ 2.400 - 3.600
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41 conjunto de quatro 
cadeiras de Braços
estrutura em metal cromado e
pintado, braços com apoio em
madeira exótica, assentos e
costas estofados a pele sintética,
italianas, séc. XX (anos 70),
oxidação, sinais de uso,
pequenas faltas, modelo de
Gianni Moscatelli
Dim. - 85 x 82 x 63 cm
€ 600 - 900

42 Mesa de frente de sofá “n”
pé em madeira pintada de preto,
tampo de vidro, japonesa, séc. XX,
sinais de uso, modelo de Isamu
Noguchi (1904-1988), datado de 1948
Dim. - 40 x 128 x 93 cm
€ 350 - 525

43 Mesa de frente 
de sofá “alanda”
metal cromado, tampo de
vidro, europeia, séc. XX,
sinais de uso, modelo de
Paolo Piva (nasc. 1950)
Dim. - 36 x 100 x 100 cm
€ 350 - 525
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44 guarda-fatos de Bordo
Art Déco, folheado de nogueira e raiz de
nogueira, interior com gavetas, prateleiras e
divisórias diversas com indicação do tipo de
roupa a ser guardado em cada uma, inglês, séc.
XX (2º quartel), sinais de uso, pequenos
defeitos, marcado COMPACTOM
Dim. - 175 x 123 x 52 cm
€ 1.000 - 1.500
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45 Par de cadeirões
faia, assento e costas
estofados a tecido,
portugueses, séc. XX
(anos 50), modelo de
José Cruz de Carvalho
(1930-2015), fabrico
ALTAMIRA
Dim. - 75 x 56 x 74 cm
€ 1.000 - 1.500

46 candeeiro de Mesa
estrutura em metal, metal pintado e
madeira, base em cimento, europeu, séc. XX,
sinais de uso, pequenos defeitos
Dim. - 66 cm
€ 100 - 150

47 cóModa
tola e folheado de tola, puxadores
em pau-santo, ponteiras em metal,
dinamarquesa, séc. XX, 
pequenos defeitos
Dim. - 88 x 108,5 x 50 cm
€ 450 - 675
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50 candeeiro de Pé alto
estrutura em metal, metal
pintado e madeira, base em
cimento, europeu, séc. XX,
sinais de uso, pequenos defeitos
Dim. - 152 cm
€ 150 - 225

48 Par de cadeirões de Braços
sicupira, costas e assentos estofados
a tecido, dinamarqueses, séc. XX,
sinais de uso
Dim. - 86 x 65 x 75 cm
€ 1.200 - 1.800

49 sideBoard
pau-santo e folheado de pau-santo,
dinamarquês, séc. XX (anos 60/70),
pequenos defeitos, modelo de
Gunni Omann
Dim. - 79 x 210 x 47 cm
€ 2.200 - 3.300
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51 jorge Martins NASC. 1940
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1984
Dim. - 91,5 x 64 cm
€ 5.000 - 7.500
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52 juliÃo sarMento NASC. 1948
SEM TÍTULO (#693)
técnica mista com colagens sobre papel,
assinada e datada de Cabriz - 1988 no verso,
etiqueta da Galeria Atlântica (Porto) no verso
Dim. - 70 x 50 cm
€ 4.000 - 6.000
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53 joaquiM rodrigo 1914-1996
“ELVAS-ATECA I”
vinílico sobre platex, assinado e datado de 9.1.1975 no verso
Dim. - 73 x 92 cm
€ 12.000 - 18.000

Nota: obra reproduzida em “Joaquim Rodrigo - Catálogo Raisonné”.

Lisboa: Museu do Chiado, 1999, p. 301, nº 202.
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54 eMerenciano NASC. 1946
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 1979
Dim. - 48,5 x 70 cm
€ 300 - 450

55 eMerenciano NASC. 1946
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, 
assinado e datado de 1981
Dim. - 33 x 49 cm
€ 400 - 600
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56 JOSÉ DE GUIMARÃES NASC. 1939
“GNOMO AZUL”
técnica mista sobre tela, assinada e datada de 1990
Dim. - 55 x 38 cm
€ 6.000 - 9.000

Nota: obra reproduzida em DORFLES, Gillo; BOT, Marc Le;

e ALMEIDA, Bernardo Pinto de - “José de Guimarães”.

Porto: Edições Afrontamento, 1991, onde se encontra

designada por “Personagem”.
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57 MANUEL CARGALEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1970,
assinado e datado de Paris no verso
Dim. - 74 x 60 cm
€ 18.000 - 27.000

Nota: inscrição manunscrita DCH-48.
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58 MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 1908-1992
SEM TÍTULO
têmpera sobre papel artesanal, assinada e datada de 1960
Dim. - 51 x 66 cm
€ 40.000 - 60.000

Nota: obra reproduzida em WEELEN, Guy; JAEGER, Jean-François -

“Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”. Genève: Editions Skira, 1994,

p. 339, nº 1688.
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59 GASTON CHAISSAC 1910-1964
SEM TÍTULO
óleo sobre papel colado sobre contraplacado, assinado
Dim. - 65 x 50 cm
€ 15.000 - 22.500

Nota: Proveniência: Galerie Messine, Paris.

Acompanhado de certificado de Thomas le Guillou, com o número

de registo G. M. 92371, emitido em Paris, a 27 de Julho de 1992.
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60 NIKIAS SKAPINAKIS NASC. 1931
“PAPOILAS”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1997
Dim. - 140 x 98 cm
€ 12.000 - 18.000

Nota: obra reproduzida na capa e identificada

com fotografia em “Nikias Skapinakis”: Porto:

Galeria Fernando Santos, 1998, s/p.
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Vista alternativa
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61 RUI CHAFES NASC. 1966
“CRISTAL XXIV”
escultura em ferro, não assinada
Dim. - 25 x 19 x 22 cm
€ 6.000 - 9.000

Nota: integrou a exposição “Harmonia”,

Galeria Canvas & Companhia, Porto, 1998,

encontrando-se reproduzida no respectivo

catálogo, nº 84.

Vista alternativa
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62 HELENA ALMEIDA 1934-2018
“L’ATELIER”
gelatina e sais de prata sobre papel
Dim. - 24 x 18 cm
€ 3.000 - 4.500

Nota: obra identificada e datada no

verso de 1986 com carimbo e etiqueta

da Autora.
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63 PIRES VIEIRA NASC. 1950
SEM TÍTULO (DA SÉRIE SINAIS)
óleo sobre tela dentro de caixa
acrílica intervencionada, assinado e
datado de 2011 no verso
Dim. - 32 x 32 cm
€ 500 - 750

64 PIRES VIEIRA NASC. 1950
SEM TÍTULO (DA SÉRIE SINAIS)
óleo sobre tela dentro de caixa
acrílica intervencionada, assinado e
datado de 2011 no verso
Dim. - 32,5 x 32,5 cm
€ 500 - 750

65 PIRES VIEIRA NASC. 1950
SEM TÍTULO (DA SÉRIE SINAIS)
óleo sobre tela dentro de caixa
acrílica intervencionada, 
assinado no verso
Dim. - 32 x 32 cm
€ 500 - 750
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66 MANUEL CARGALEIRO NASC. 1927
“PAYSAGE DE MAI Nº 4”
guache sobre papel, assinado e datado de 1984
Dim. - 25 x 17 cm
€ 2.000 - 3.000
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67 TAçA COM PÉ bAIxO
Art Déco, faiança da Fábrica de Longwy, decoração
policromada e relevada “Flores” sobre fundo azul,
reserva central “Flores” sobre fundo beige, francesa,
séc. XX (anos 20), marcada
Dim. - 6 x 21 cm
€ 200 - 300

Nota: vd. bens semelhantes em “Um Século de Artes do

Fogo - 1890-1990 - Colecção Pádua Ramos”. Lisboa: Museu

Nacional do Azulejo, 1994, pp. 143-144 - nºs 95 e 96.

68 POTE
grés policromado, assinatura não identificada, 
datado de 1980
Dim. - 22 cm
€ 400 - 600

Vista alternativa

Vista alternativa
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70 Travessa oval
barro policromado segundo desenho de
Jean Lurçat (1892-1966), marcada 
SANT VINCENS e numerada 1/25
Dim. - 53 x 29 cm
€ 800 - 1.200

69 Taça
barro relevado e policromado segundo
desenho de Jean Lurçat (1892-1966), marcada
SANT VICENS e numerada Q. A. 28/50
Dim. - 10 x 38 x 32 cm
€ 300 - 450

Vista alternativa
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71 «le pigeon s’envole»
escultura em loiça, decoração monocroma
a branco, assinada ADNET (provavelmente
JACQUES ADNET - 1900-1984)
Dim. - 49,5 cm
€ 400 - 600

72 espelho de mão “sereia”
bronze e cobre relevado e
patinado, pequeno desgaste na
patine, assinado GURSCHNER
(provavelmente Gustav
Gurschner - 1873-1970), 
Dim. - 35 cm
€ 300 - 450
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73 Jogo de xadrez e de damas
peças em prata de 925/1000 desenhadas
por Juan Puigdollers, caixas em pau-santo,
português, sinais de uso, contraste do Porto
(pós-1985), com certificados de garantia,
numerados, 1331 e 514/2500
Dim. - (rei) 9 cm; Peso - (prata) 4.920 g.
€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. VIDAL, Manuel Gonçalves; ALMEIDA,

Fernando Moitinho de - “Marcas de Contrastes e

Ourives Portugueses (1887 a 1993)”, vol. II. Lisboa:

IN-CM, nº 4107.
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74 lUÍs doUrdil 1914-1989
SEM TÍTULO
grafite sobre papel, assinada
Dim. - 38 x 26 cm
€ 800 - 1.200
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75 JÚlio resende 1917-2011
SEM TÍTULO
carvão sobre papel colado em tela,
assinado e datado de 1974
Dim. - 135 x 98 cm
€ 6.000 - 9.000
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76 FranCisCo relÓgio 1926-1997
“PISCINA”
díptico - óleo sobre tela, pequenos restauros, assinado e datado de 1977
Dim. - (total) 240 x 240 cm
€ 15.000 - 22.500

Nota: a presente obra integrou a exposição “Relógio - Grupo Alvarez”, Galeria Tempo,

Lisboa Abril de 1979, encontrando-se reproduzida na capa do respectivo catálogo.
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77 roBerTo ChiChorro NASC. 1941
SEM TÍTULO (INTERIOR COM
FIGURA FEMININA)
técnica mista sobre papel artesanal,
assinada e datada de 1989
Dim. - 70 x 52 cm
€ 1.800 - 2.700
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78 menez 1926-1995
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada e datada de 1990
Dim. - 70 x 100 cm
€ 5.000 - 7.500
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79 JÚlio resende 1917-2011
“SINAIS DE CABO-VERDE 3”
óleo sobre tela, faltas na pintura,
assinado e datado de 1994
Dim. - 97 x 130 cm
€ 25.000 - 37.500
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80 CosTa pinheiro 1932-2015
“TAUROMAQUIA” - original para uma das
ilustrações da obra: PIRES, José Cardoso
“Cartilha do Marialva ou das Ligações
libertinas”. Lisboa: Publicações Dom Quixote 
/ Círculo de Leitores, 1989 -  (1ª Edição 
de 1964), tinta da China sobre papel, 
assinada
Dim. - 39,5 x 30 cm
€ 2.000 - 3.000

Nota: PIRES, José Cardoso - “Cartilha do Marialva”.

Lisboa: Publicações D. Quixote/Círculo de Leitores,

1989, pp. 23 e 182.

81 FrederiCo ramires NASC. 1987
SEM TÍTULO
óleo sobre madeira, assinado e datado
de 2014 no verso
Dim. - 26,5 x 31 cm
€ 350 - 525
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82 ana vidigal NASC. 1960
“PETITE PLAISANCE (DO CÉU VEM O AUXÍLIO)”
técnica mista sobre tela, assinada e datada de 2011 no verso
Dim. - 180 x 190 cm
€ 9.000 - 13.500

Nota: acompanhado de certificado emitido pela Artista.



83 marTins Correia 1910-1999
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenos furos na tela
e faltas na pintura, assinado
Dim. - 46 x 38 cm
€ 900 - 1.350

84 JosÉ esCada 1939-1980
SEM TÍTULO
guache sobre papel, 
assinado e datado de 1956
Dim. - 30 x 40 cm
€ 2.500 - 3.750
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85 Jorge marTins NASC. 1940
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenos defeitos,
assinado e datado de 1971
Dim. - 88 x 114 cm
€ 4.500 - 6.750

CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 79





86 MANUEL CARGALEIRO NASC. 1927
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1963
Dim. - 80 x 60 cm
€ 18.000 - 27.000
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87 EDUARDO BATARDA NASC. 1943
“BENAVENTE”
acrílico sobre tela, assinado e datado de 2001
Dim. - 145 x 180 cm
€ 20.000 - 30.000

Nota: a presente obra integrou a exposição “Eduardo Batarda -

Cataventos - Paisagens - Suburra, Pintura - 2000-2001”, Galeria 111,

Porto, 2001, encontrando-se reproduzida no respectivo catálogo.

Porto: Galeria 111, 2001, s/p.
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89 GERARDO BURMESTER NASC. 1953
SEM TÍTULO
acrílico sobre platex, assinado e datado
do Porto - 1985 no verso
Dim. - 107,5 x 70 cm
€ 2.000 - 3.000
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88 PEDRO PROENÇA NASC. 1962
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 1991
Dim. - 52 x 71 cm
€ 600 - 900



90 FERNANDEZ ARMAN 1928-2005
SEM TÍTULO
metal e acrílico sobre madeira, etiqueta do atelier
do autor datando a obra de 1998, colada no verso
Dim. - 51 x 61 cm
€ 8.000 - 12.000

APA #  8109.98.059
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91 JÚLIO RESENDE 1917-2011
SEM TÍTULO
técnica mista com colagens sobre
papel, assinada e datada de 1975
Dim. - 51 x 40,5 cm
€ 1.800 - 2.700

86                                                                            CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019

92 SALVADOR DALÍ 1904-1989
SEM TÍTULO
gravura sobre papel, assinada,
numerada 113/250
Dim. - 44 x 29 cm
€ 600 - 900



94 QUERUBIM LAPA 1925-2016
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 58 x 43,5 cm
€ 500 - 750

93 GRAÇA MORAIS NASC. 1948
SEM TÍTULO
óleo sobre papel colado sobre tela,
assinado e datado de 1996
Dim. - 27 x 35 cm
€ 1.800 - 2.700

Nota: etiqueta da Galeria 111, Lisboa,

colada no verso.
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95 PEDRO CHORÃO NASC. 1945
SEM TÍTULO
técnica mista com colagem sobre papel,
pequenas manchas de humidade,
assinada e datada de 1985
Dim. - 75 x 54 cm
€ 500 - 750

96 GAËTAN 1944-2019
SEM TÍTULO
lápis sobre papel, 
assinado e datado de 1986
Dim. - 41,5 x 57 cm
€ 800 - 1.200
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97 ÁLVARO LAPA 1939-2006
SEM TÍTULO
acrílico sobre MDF, assinado
Dim. - 70 x 100 cm
€ 7.000 - 10.500

Nota: obra acompanhada por certificado

de autenticidade emitido pela Galeria

Neupergama, Torres Novas.
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98 JÚLIO RESENDE 1917-2011
“TEMPO DE KORNTAL”
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1985
Dim. - 73 x 63 cm
€ 12.000 - 18.000

Nota: integrou a exposição “Resende”, Centro de Arte

Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,

Abril de 1989, encontrando-se reproduzida em

fotografias da mesma exposição publicadas no

respectivo catálogo, p. 88, nº 103; e a exposição “Júlio

Resende. A Palavra e a Mão”. Porto: Museu Nacional

de Soares dos Reis, 2019, p. 86.



CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 91





CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 93

99 ÂNGELO DE SOUSA 1938-2011
“NÃO FOI FÁCIL: DESAPRENDER CUSTA
MAIS QUE APRENDER”
acrílico sobre tela, 
assinado e datado de 30-12-2002, no verso
Dim. - 150 x 120 cm
€ 18.000 - 27.000
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100 MANUEL VILARINHO NASC. 1953
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 1987
Dim. - 58 x 42 cm
€ 400 - 600

101 RUI SANCHES NASC. 1954
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
pequenas manchas de humidade, 
assinada e datada de 1990
Dim. - 74 x 54 cm
€ 600 - 900
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102 JOÃO MONIZ PEREIRA NASC. 1920
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenas faltas na pintura,
assinado e datado de 1982
Dim. - 64 x 81 cm
€ 4.000 - 6.000
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103 RAÚL PEREZ NASC. 1944
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 1976
Dim. - 14 x 19,5 cm
€ 400 - 600

104 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
e datada de 1970
Dim. - 23 x 22 cm
€ 1.200 - 1.800
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105 ÁLVARO LAPA 1939-2006
“CAMPÉSTICO”
óleo sobre platex, pequenos defeitos, assinado,
assinado e datado de 1986-2004 no verso
Dim. - 120,5 x 84 cm
€ 5.000 - 7.500

Proveniência: Galeria Neupergama
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106 LUÍS DOURDIL 1914-1989
SEM TÍTULO
carvão sobre papel, assinado
e datado de 1980
Dim. - 22,5 x 37,5 cm
€ 700 - 1.050

107 ANTÓNIO QUADROS 1933-1994
SEM TÍTULO
tinta da China sobre papel, pequenas manchas
no papel, assinada e datada do Porto - 1954
Dim. - 32,5 x 50 cm
€ 800 - 1.200
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108 MARCELINO VESPEIRA 1925-2002
“ALADO ALUADO”
óleo sobre tela, pequenas faltas na
pintura, assinado, assinado e datado
de 1968 no verso
Dim. - 54 x 65 cm
€ 5.000 - 7.500
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109 GAËTAN 1944-2019
NU MASCULINO
grafite sobre papel,
assinada e datada de 1990
Dim. - 65 x 50 cm
€ 800 - 1.200

110 JOSÉ MOUGA 1942-2016
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada e datada de 1988
Dim. - 61 x 85 cm
€ 400 - 600
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111 PEDRO CABRITA REIS NASC. 1956
SEM TÍTULO
grafite sobre papel, picos de acidez no suporte,
assinada e datada de Maio de 1989
Dim. - 100 x 70 cm
€ 1.200 - 1.800
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112 MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 1908-1992
SEM TÍTULO (1951)
técnica mista com aguarela sobre papel,
assinada e datada de 1951, dedicada 
POUR ANTOINE PLATANE
Dim. - 23,8 x 15,2 cm
€ 15.000 - 22.500

Nota: obra acompanhada de certificado de

autenticidade do Comité Arpad Szenes-Vieira da Silva,

nº 552, emitido em Paris, a 1 de Fevereiro de 2019.
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113 ANTONI TÀPIES 1923-2012
“A-327”
acrílico sobre papel, assinado
Dim. - 49 x 63 cm
€ 15.000 - 22.500

Proveniência: Galeria Fernando Santos, Porto.

Obra reproduzida em “António Tàpies”. Porto:

Galeria Fernando Santos, 1997, s/p.
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114 PAULA REGO NASC. 1935
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 1977
Dim. - 57,5 x 49,5 cm
€ 50.000 - 75.000

Nota: obra reproduzida em “SAMECA 50

anos”. Porto: SAMECA, 2003.
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115 A. R. PENCK 1939-2017
“BERLIN CONCEPT SCHWARZ”
acrílico sobre tela, assinado
Dim. - 120 x 100 cm
€ 60.000 - 90.000

Nota: verso com etiqueta da Galerie Michael Schultz

- Berlin/Dresden onde se encontra datada de 1996.
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116 JUSTINO ALVES 1940-2015
“FORMAS - FIGURAS”
óleo sobre tela, assinado 
e datado de 2005
Dim. - 70 x 50 cm
€ 2.500 - 3.750

117 JOÃO PAULO FELICIANO
NASC. 1963
“PLASMA, GLÓBULOS 
E PLAQUETAS”
acrílico sobre tela, assinado
e datado no verso de 1989
Dim. - 51 x 71 cm
€ 800 - 1.200
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118 COSTA PINHEIRO 1932-2015
“PROJEKT-ART”
técnica mista sobre papel, 
pequenas faltas, assinada e datada 
de Dezembro de 1973
Dim. - 64 x 93 cm
€ 6.000 - 9.000
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119 JOÃO SANTIAGO NASC. 1918
“O TAPETE VOADOR”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1991
Dim. - 125 x 143 cm
€ 2.200 - 3.300
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120 JÚLIO RESENDE 1917-2011
“FIGURA DE OLINDA”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1979
Dim. - 75 x 106 cm
€ 12.000 - 18.000
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121 ARMINDO LOPES BOM JESUS 1964-2018
SENHORA COM CÃO
escultura em madeira, assinada 
e datada de 1998
Dim. - 56 cm
€ 1.000 - 1.500

122 JOSÉ RODRIGUES 1936-2016
NU FEMININO
escultura em bronze,
aparentemente não assinada
Dim. - 28 x 59 x 30 cm
€ 1.000 - 1.500
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123 XURXO ORO CLARO NASC. 1955
“CLEÓPATRA I”
escultura em aço inoxidável e poliéster,
assinada e datada de 2005
Dim. - 95 cm
€ 1.500 - 2.250

Nota: integrou a exposição "Xurxo Oro Claro -

Sueños de Metal", Galeria Alvarez, Porto,

Junho de 2005 encontrando-se reproduzida

no respectivo catálogo, s/p.
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126 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 1955
Dim. - 11 x 14 cm
€ 600 - 900

124 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 1967
Dim. - 20 x 15,5 cm
€ 800 - 1.200

125 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 1954
Dim. - 20 x 16 cm
€ 800 - 1.200
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127 MÁRIO CESARINY 1923-2006
SEM TÍTULO
acrílico sobre madeira, assinado
Dim. - 26 x 23 cm
€ 2.500 - 3.750

128 EDUARDO NERY 1938-2013
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada,
datável de 1960
Dim. - 69 x 48 cm
€ 1.500 - 2.250
vd. SOUSA, Rocha de - “Eduardo Nery. Lisboa -

Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1990, p.89.



129 PEP AGUT NASC. 1961
“MEMÓRIA”
técnica mista sobre tela, 
não assinada
Dim. - 115 x 88 cm
€ 600 - 900

Nota: verso com etiqueta da Galeria

Graça Fonseca (Lisboa), identificando

a obra e datando-a de 1989.
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130 GRAÇA PEREIRA COUTINHO NASC. 1949
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada 
e datada de 1982 no verso
Dim. - 78 x 52 cm
€ 600 - 900
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131 ANTÓNIO PALOLO 1947-2000
“REAR - VISION 3”
óleo sobre tela, assinado e datado
de Évora de 1981 no verso
Dim. - 21 x 177 cm
€ 1.200 - 1.800
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132 vASCO MONTEIRO NASC.1957
“KHIVA I”
óleo sobre tela, assinado 
e datado de 2017 no verso
Dim. - 70 x 80 cm
€ 450 - 675

133 vASCO MONTEIRO NASC.1957
“KHIVA II”
óleo sobre tela, assinado 
e datado de 2018 no verso
Dim. - 70 x 80 cm
€ 450 - 675
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134 LEONEL MOURA NASC. 1948
SEM TÍTULO
díptico - técnica mista sobre tela,
pequenos furos na tela, assinada 
e datada de 1989 no verso
Dim. - 74,5 x 121 cm
€ 2.500 - 3.750
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135 CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS
pau-santo, costas e assentos estofados a tecido,
dinamarquesas, séc. XX (anos 60), sinais de uso,
modelo de Johannes Andersen (1903-1995),
quatro marcadas ULDUM MOBELFABRIK
Dim. - 84 x 46 x 49 cm
€ 1.200 - 1.800

136 MESA DE CASA DE JANTAR
pau-santo e folheado de pau-santo,
duas tábuas de extensão,
dinamarquesa, séc. XX (anos 60),
pequenos defeitos, modelo de
Johannes Andersen (1903-1995)
Dim. - (fechada) 71,5 x 120 cm;
(aberta); 71,5 x 320 x 120 cm
€ 1.500 - 2.250
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137 ESTANTE
folheado de mogno, estrutura em metal pintado,
portas deslizantes em vidro, portuguesa, séc. XX
(anos 60), pequenos defeitos, modelo de José
Espinho (1915-1973), fabrico OLAIO
Dim. - 200 x 247 x 32 cm
€ 550 - 825
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138 CARRINHO DE CHÁ
pau-santo e folheado de
pau-santo, pés com rodas,
dinamarquês, séc. XX
(anos 70), pequenos
defeitos, modelo de
Severin Hansen, marcada
HASLEV MOBELFABRIK 
e FURNITURE MAKERS -
DANISH CONTROL
Dim. - 57 x 86 x 55 cm
€ 500 - 750

139 CANDEEIRO DE PÉ ALTO
teca e metal amarelo,
português, séc. XX 
(anos 60), fabrico OLAIO
Dim. - 140 cm
€ 200 - 300

140 SIDEBOARD
nogueira e folheado de nogueira, aplicações em
metal amarelo, português , séc. XX (anos 60),
sinais de uso, modelo de José Cruz de Carvalho
(1930-2015), fabrico ALTAMIRA
Dim. - 90 x 200 x 50 cm
€ 1.200 - 1.800
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141 CONJUNTO DE SEIS CADEIRAS 
“CORTINA”
pau-santo, assentos estofados com
pregaria, aplicações em metal,
suecas, séc. XX (anos 70), sinais de
uso, modelo de Svante Skogh,
fabrico SUFLÊ MOBELFABRIK
Dim. - 91 x 47 x 49 cm
€ 1.200 - 1.800

142 MESA DE CASA DE JANTAR
nogueira e folheado de nogueira, aplicações 
em metal dourado, duas tábuas de extensão,
portuguesa, séc. XX (anos 60), modelo de José
Cruz de Carvalho (1930-2015), fabrico ALTAMIRA
Dim. - (sem tábuas) 74 x 130 x 69 cm
€ 750 - 1.125

143 CÓMODA PEqUENA
pau-santo e folheado de raiz de pau-santo,
dinamarquesa, séc. XX (anos 60/70), 
pequenos defeitos, marcada FURNITURE
MAKERS - DANISH CONTROL
Dim. - 71,5 x 71,5 x 44 cm
€ 350 - 525
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144 PAR DE MESAS 
DE CABECEIRA
mogno e folheado de
mogno, puxadores em
cobre, portuguesas,
sinais de uso, modelo de
José Espinho (1915-1973),
fabrico OLAIO
Dim. - 45 x 55 x 40 cm
€ 300 - 450

145 MESA DE CABECEIRA
nogueira e raiz de nogueira,
portuguesa, séc. XX (anos 60),
sinais de uso, modelo de José
Cruz de Carvalho (1930-2015),
fabrico ALTAMIRA
Dim. - 60 x 56,5 x 36 cm
€ 250 - 375

146 APARADOR
mutene e folheado de mutene,
português, séc. XX (anos 60),
sinais de uso
Dim. - 72 x 121 x 46 cm
€ 450 - 675
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148 PAr dE cAdEIrAs
madeira curvada a vapor pintada de preto, assentos
em palhinha, europeias, séc. XX, pequenos defeitos,
modelo "Wiener Stuhl Chair" de Michael Thonet
(1796-1871)
Dim. - 76 x 55 x 55 cm
€ 400 - 600

147 ÉMILE GALLÉ 1846-1904
CONJUNTO DE QUATRO MESAS DE ENCAIXAR
Arte Nova, faia, tampos em marchetaria de
nogueira, pau-cetim, limoeiro e outras madeiras
“Paisagens” e “Marinhas”, assinadas
Dim. - (a maior) 70 x 58,5 x 37,5 cm
€ 1.500 - 2.250
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149 JEAN LUrÇAT 1892-1966
“COLLETIONS”
tapeçaria da Manufactura de Tapeçarias
de Portalegre, fio de lã policromado,
assinada, chapa de matrícula nº 2159
Dim. - 195 x 150 cm
€ 2.000 - 3.000

Nota: de acordo com a Manufactura das

Tapeçarias de Portalegre, estas tapeçarias foram

produzidas a partir de 1961.
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150 MArIA HELENA VIEIrA dA sILVA 1908-1992
“BIBLIOTHÈQUE”
tapeçaria da Manufactura de Tapeçarias de Portalegre,
fio de lã policromado, assinada e datada de 1966, chapa
de matrícula nº 2067, exemplar nº 3/6, edição de 6
exemplares mais duas provas de Autor
Dim. - 216 x 165 cm
€ 20.000 - 30.000
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151 sEM TÍTULO
tapeçaria em fio de lã, decoração policromada,

pequenos defeitos, assinada com iniciais HS

Dim. - 110 x 180 cm
€ 200 - 300

152 FrANcIscO XAVIEr cOsTA  SÉC. XX
SEM TÍTULO
painel com esculturas policromadas sobre
seis azulejos, um pé partido e colado, 
falta de um dedo no outro pé, 
assinado e datado de 1973
Dim. - 38 x 28,5 cm
€ 280 - 420
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154 PEdrO GUIMArÃEs NASC. 1974
SEM TÍTULO
acrílico sobre caixa redonda 
de alumínio, assinado
Dim. - 150 cm
€ 1.800 - 2.700

153 cArLOs VIZEU NASC. 1925
SEM TÍTULO (GALO)
painel de 28 azulejos,
assinado e datado de 1980
Dim. - 120 x 140 cm
€ 600 - 900

Vista alternativa
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155 MENEZ 1926-1995
SEM TÍTULO
guache sobre papel,
assinado e datado de 1958
Dim. - 20 x 24 cm
€ 1.800 - 2.700

156 JAIME IsIdOrO 1924-2009
SEM TÍTULO
aguarela sobre papel, picos
de acidez no papel, 
assinada e datada de 1998
Dim. - 48 x 64 cm
€ 700 - 1.050
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157 NIKIAs sKAPINAKIs NASC. 1931
“PAISAGEM EM MARTE”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1998
Dim. - 100 x 73 cm
€ 6.000 - 9.000
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158 cELEsTE MAIA NASC. 1941
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1988
Dim. - 91,5 x 117 cm
€ 2.000 - 3.000

159 IsABEL LAGINHAs 1942-2018
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel colada
em tela, ínfimos picos de acidez
no suporte, assinada e datada
de Roma, 1978
Dim. - 50 x 70 cm
€ 600 - 900
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160 MArcELINO VEsPEIrA 1925-2002
“GIRA-SOL”
óleo sobre tela, pequenas faltas na
pintura, assinado e datado de 1961
Dim. - 81 x 110 cm
€ 8.000 - 12.000



138                                                                          CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019

161 ALMAdA NEGrEIrOs 1893-1970
“FADISTAS”
lápis sobre papel,
pequenos defeitos no papel
Dim. - 70,5 x 49,5 cm
€ 40.000 - 60.000

Nota: integrou a exposição “Almada - a cena do corpo”,

encontrando-se reproduzido no respectivo catálogo.

Lisboa: Centro Cultural de Belém, 1993-1994, pp. 170-171.
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162 rENÉ BÉrTHOLO 1935-2005
“O DIABO, A PARAQUEDISTA, ETC.”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1997
Dim. - 130 x 82 cm
€ 10.000 - 15.000

Proveniência: Galeria Fernando Santos, Porto.

Obra reproduzida em “René Bértholo - Pinturas (Mais

ou menos recentes)”. Cascais: Fundação D. Luís, s/p.
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163 JEAN dUBUFFET 1901-1985
“SITE AVEC 4 PERSONNAGES”
acrílico sobre papel colado em tela, assinado e datado
de 1981, verso com etiqueta da Galerie Jeanne Bucher
com o número 6558. Número de inventário desta obra:
E347 AT. 11/08/1982
Dim. - 67 x 50 cm
€ 100.000 - 150.000

Nota: obra reproduzida em “Jean Dubuffet - des Psycho-Sites”.

Paris: Galerie Jeanne Bucher, 1982, s/p; e em “Catalogue des

travaux de Jean Dubuffet - Psycho-Sites”. Paris: Les Éditions

de Minuit, 1984, p. 95, nº 347.
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164 GERMAINE RICHIER 1902-1959
“L’HOMME-FORÊT” (1945)
escultura em bronze, assinada e numerada
3/8, marca de fundidor VALSUANI
Dim. - 42 cm
€ 40.000 - 60.000

Nota: vd. “Germaine Richier - Rétrospective”. Paris:

Fondation Maeght, 1996, pp. 54-56, nºs 19 e 20.
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165 PAULA REGO NASC. 1935
SEM TÍTULO
técnica mista e acrílico sobre papel,
datável dos anos 60, pequenas manchas
no suporte, não assinada
Dim. - 29,5 x 42 cm
€ 12.000 - 18.000

Nota: cartão da Galeria São Mamede (Lisboa)

identificando a obra.
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166 JÚLIO POMAR 1926-2018
“LE JUGEMENT DE PÂRIS”
óleo sobre madeira, assinado e datado de 1984
Dim. - 100 x 71 cm
€ 50.000 - 75.000

Nota: integra “Júlio Pomar - Catálogo «Raisonné» II - Pinturas

e «Assemblages» 1968-1985 - de Ingres a Mallarmé”. Paris:

Éditions de la Différence, 2001, pp. 278-279, nº 383.
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167 MIGUEL TELLES DA GAMA - NASC. 1965,
SEM TÍTULO,
óleo sobre tela, assinado e datado de 1991
Dim. - 100 x 100 cm
€ 2.000 - 3.000
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168 GASTON CHAISSAC 1910-1964
“MAISONS”
tinta da China e aguarela sobre papel, assinada
Dim. - 23 x 31,5 cm
€ 2.000 - 3.000

Proveniência: verso com etiqueta da Galerie Messine, Paris, onde

a obra se encontra datada de 1942, com o nº 84027.

Acompanhada de certificado emitido por Thomas le Guillou, com

o número de registo G. M. 90251, em Paris, a 21 de Junho de 1990.

Representado em “Chaissac”. Paris: Louis Carré & Cie, 1988, p. 19.
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169 ANTÓNIO SENA NASC. 1941
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado 
e datado de 1988
Dim. - 65 x 50 cm
€ 2.000 - 3.000
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170 MÁRIO CESARINY 1923-2006
SEM TÍTULO
técnica mista sobre cartão,
assinada e datada de 1980
Dim. - 33 x 49 cm
€ 5.000 - 7.500
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171 MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 1908-1992
SEM TÍTULO
guache sobre papel artesanal, 
assinado e datado de 1980
Dim. - 28 x 14,5 cm
€ 8.000 - 12.000

Nota: integra “Vieira da Silva - Catalogue Raisonné”.

Genève: Editions Skira, 1994, p. 631, nº 3192.
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172 CONJUNTO DE qUATRO CADEIRAS “PLIA”
estrutura em aço cromado, assento e costas em
polipropileno, italianas, séc. XX (anos 60), uma com
falta dos antiderrapantes, modelo de Giancarlo
Piretti (nasc. 1940), duas marcadas PATENT
ANONIMA CASTELLI - ITALY
Dim. - 74 x 47 x 47 cm
€ 500 - 750

173 MESA DE fRENTE DE SOfÁ
estrutura em metal cromado,
tampo em vidro fumado,
europeia, séc. XX, oxidação
Dim. - 37 x 106 cm
€ 600 - 900
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174 Conjunto de seis Cadeiras “CesCa”
estrutura tubular em metal cromado, assento 
e costas de palhinha com molduras em madeira,
italianas, séc. XX, modelo de Marcel Breuer
(1902-1981), Bahaus, desenho de 1928
Dim. - 77,5 x 45,5 x 45 cm
€ 600 - 900

175 Mesa
folheado de madeira
exótica, pés em metal
cromado, europeia, 
séc. XX (finais),
pequenos defeitos
Dim. - 77 x 180 x 90 cm
€ 500 - 750
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176 Cadeira de braços
pau-santo, assento e costas
estofados, dinamarquesa, séc. XX
(anos 60/70), pequenos defeitos,
modelo de Arne Vodder (1926-2009),
marcada SIBAST
Dim. - 86 x 68 x 53 cm
€ 500 - 750

177 seCretária de daCtilografia
estrutura em metal cromado e pintado,
tampos folheados a pau-santo, portuguesa,
séc. XX (anos 60), três gavetas trancadas,
resguardo com pequena falta no folheado
e pequenos riscos, modelo de Daciano da
Costa (1930-2005) da linha “Cortez”
Dim. - 69 x 110 x 54 cm
€ 500 - 750

Nota: vd. catálogo da exposição “Daciano da

Costa - Designer”. Lisboa: Fundação Calouste

Gulbenkian, 2001, pp. 256.
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178 CóModa
teca e folheado de teca, gaveta com
frente de abater, portuguesa, séc. XX
(anos 60), sinais de uso, modelo de
José Cruz de Carvalho (1930-2015),
fabrico ALTAMIRA
Dim. - 85 x 120 x 49,5 cm
€ 500 - 750

179 Cadeirão “Viking”
teca, assento e costas estofados a tecido,
português, séc. XX, sinais de uso, modelo
de José Espinho (1915-1973), fabrico OLAIO
Dim. - 71 x 73,5 x 74 cm
€ 500 - 750

Nota: vd. “Móveis OLAIO - 1886-1998” . Loures:

Câmara Municipal de Loures, 2017, p. 45; e

COUTINHO, Bárbara - “José Espinho: Vida e

Obra”. Lisboa: Caleidoscópio, 2017, pp. 94 e 223.

180 Mesa de frente de sofá
carvalho e folheado de
carvalho, dinamarquesa, 
séc. XX (anos 60/70),
pequenos defeitos, modelo de
Hans J. Wegner (1914-2007),
marcada GETANA - GEDSTED
- DENMARK
Dim. - 45 x 120 x 70 cm
€ 450 - 675
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181 par de Cadeirões
pau-santo, assento e costas
estofados, dinamarqueses,
séc. XX (anos 60/70), 
sinais de uso, modelo de Illum
Wikkelso (1919-1999)
Dim. - 68 x 71 x 71 cm
€ 900 - 1.350

182 Mesa de apoio
estrutura em aço pintado, tampo
em madeira, europeia, séc. XX
Dim. - 53 x 83 x 71 cm
€ 300 - 450

183 Mesa de frente de sofá
teca, dinamarquesa, 
séc. XX (anos 60/70), 
pequenos defeitos
Dim. - 40 x 120 x 50 cm
€ 350 - 525



CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019 165

184 Conjunto de seis Cadeiras
teca, assentos estofados a tecido,
dinamarquesas, séc. XX (anos 60),
sinais de uso
Dim. - 80 x 50 x 48 cm
€ 800 - 1.200

185 sideboard
teca e folheado de teca,
dinamarquês, séc. XX (anos 60),
pequenos defeitos
Dim. - 86,5 x 200 x 45 cm
€ 1.200 - 1.800
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186 Conjunto de seis Cadeiras
teca, assentos estofados a tecido, portuguesas, 
séc. XX (anos 70), 
modelo de Eduardo Brito (Nasc. 1930)
Dim. - 81,5 x 42,5 x 45 cm
€ 1.000 - 1.500

Nota: vd. “Cadeiras de Design Nacional - 250 Anos a Sentar

Portugal, Colecção Paulo Parra”. Lisboa: Colecção Paulo Parra,

Turismo do Alentejo e Câmara Municipal de Évora, p. 37.

187 par de Cadeiras
teca, assentos estofados a tecido,
portuguesas, séc. XX (anos 70), 
modelo de Eduardo Brito (Nasc. 1930)
Dim. - 81,5 x 42,5 x 45 cm
€ 150 - 225

Nota: vd. “Cadeiras de Design Nacional - 250

Anos a Sentar Portugal, Colecção Paulo Parra”.

Lisboa: Colecção Paulo Parra, Turismo do

Alentejo e Câmara Municipal de Évora, p. 37.

188 sideboard
mogno e folheado de mogno, frente
folheada a pau-santo, dinamarquês,
séc. XX, sinais de uso
Dim. - 67 x 120 x 48 cm
€ 400 - 600
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190 par de sideboards
folheado de pau-santo,
puxadores em metal,
dinamarqueses, séc. XX,
pequenos defeitos
Dim. - 70 x 124 x 40,5 cm
€ 600 - 900

189 sideboard
sicupira, teca e folheado de teca, base em metal
cromado, português, séc. XX (anos 60), sinais de uso
Dim. - 90 x 155 x 39 cm
€ 1.000 - 1.500
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192 peter W. YenaWine SÉC. XX
“LA COLOMBE”
escultura em vidro, assinada, 
edição de Daum - 1983
Dim. - 24 x 28,5 cm
€ 300 - 450

191 salVador dalÍ 1904-1989
“LE DÉSIR HYPERRATIONNEL”
escultura em pasta de vidro azul e bronze dourado,
assinada (1984), marcada DAUM - FRANCE, edição de
300 exemplares assinados e numerados, acompanhado
do certificado de Autenticidade com número 106/300
Dim. - 39,5 cm
€ 2.000 - 3.000

Vista alternativa

Vista alternativa
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193 josÉ aurÉlio NASC. 1938
“OCULTA MÃO” - CASA FERNANDO PESSOA
escultura em bronze e fio de metal, caixa original,
assinada e datada de 1999
Dim. - 11 cm
€ 200 - 300

194 pietrina CHeCCaCCi nasC. 1941
“PERNAS DE PÉS OPOSTOS”
escultura em bronze polido, assinada,
numerada 71/100
Dim. - 16 x 20 x 13,5 cm
€ 400 - 600

Nota: acompanhada por certificado de

autenticidade assinado pela Autora, onde

esta escultura se encontra datada de 1980.

Vista alternativa

Vista alternativa
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195 josÉ rodrigues 1936-2016
SEM TÍTULO
escultura em bronze, base em mármore,
assinada com iniciais, numerada 5/6
Dim. - (bronze) 46 cm
€ 1.200 - 1.800

196 salVador dalÍ 1904-1989
“MADONNA OF PORT LLIGAT”
escultura em bronze, base em
mármore, assinada, marcada USA 
e numerada 139/2500
Dim. - (escultura) 14 cm; (total) 24 cm
€ 600 - 900

Nota: acompanhado de certificado 

de autenticidade.

197 gustaVo bastos 1928-2014
SEM TÍTULO (FIGURA FEMININA SENTADA)
escultura em bronze, assinada
Dim. - 23,5 cm
€ 300 - 450

Vista alternativa
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199 joão Cutileiro NASC. 1937
SEM TÍTULO
escultura em pedra e mármore,
pequeno restauro na parte superior,
não assinada
Dim. - 90 cm
€ 3.000 - 4.500

Nota: integrou a exposição “João Cutileiro -

Recordações dum Navegador Solitário”,

realizada no Centro Cultural de São

Lourenço, Algarve, 1988, encontrando-se

representada no respectivo catálogo.

198 joão Cutileiro NASC. 1937
SEM TÍTULO
escultura em mármore, não assinada
Dim. - 47 cm
€ 2.500 - 3.750
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200 rui filipe 1928-1997
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequeno
defeito na tela, pequenas
faltas na pintura, assinado
e datado de 1987
Dim. - 69 x 64 cm
€ 400 - 600

201 CruZeiro seiXas NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 25 x 20 cm
€ 600 - 900
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202 aleXandra MesQuita NASC. 1969
“CÍRCULO FRÁGIL, QUEBRAR 
EM CASO DE NECESSIDADE”
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 2007
Dim. - 43 x 43 cm
€ 500 - 750

203 Cristina ataÍde NASC. 1951
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 2002
Dim. - 70 x 49 cm
€ 500 - 750
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204 jaiMe isidoro 1924-2009
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, assinado
Dim. - 50 x 63 cm
€ 2.500 - 3.750

205 noronHa da Costa 
NASC. 1942
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela,
assinada
Dim. - 83 x 102 cm
€ 2.500 - 3.750

Nota: etiqueta da Galeria Nasoni

(Porto) colada no verso.
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207 graça Morais NASC. 1948
SEM TÍTULO
aguarela sobre papel, assinada,
dedicada e datada de Julho de 1994
Dim. - 33 x 23 cm
€ 500 - 750

206 josÉ esCada 1939-1980
SEM TÍTULO
guache sobre papel, 
assinado de Paris
Dim. - 25,5 x 40 cm
€ 2.000 - 3.000
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208 jÚlio resende 1917-2011
SEM TÍTULO
tinta da China sobre papel,
assinada e datada de 1951
Dim. - 31,5 x 25 cm
€ 1.200 - 1.800

209 rolando sá nogueira 1921-2002
SEM TÍTULO
aguarela sobre papel, assinada
Dim. - 47,5 x 31 cm
€ 300 - 450
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210 NIKIAS SKAPINAKIS NASC. 1931
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1998
Dim. - 100 x 73 cm
€ 2.500 - 3.750
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211 JOÃO ABEL MANTA NASC. 1928
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 
assinado e datado de 1972
Dim. - 41 x 31 cm
€ 500 - 750

212 JOÃO ABEL MANTA NASC. 1928
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 
assinado e datado de 1972
Dim. - 41 x 31 cm
€ 500 - 750

213 JOÃO ABEL MANTA NASC. 1928
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, 
assinado e datado de 1972
Dim. - 41 x 31 cm
€ 500 - 750
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214 JORGE MARTINS NASC. 1940
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1977
Dim. - 108,5 x 105 cm
€ 3.500 - 5.250
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215 JOÃO HOGAN 1914-1989
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1978
Dim. - 77 x 57 cm
€ 6.000 - 9.000
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216 JÚLIO RESENDE 1917-2011
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel colado em tela,
assinada e datada de 1965
Dim. - 62 x 46 cm
€ 2.000 - 3.000
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217 GRAÇA MORAIS NASC. 1948
SEM TÍTULO
técnica mista sobre tela,
assinada e datada de 1986
Dim. - 130 x 97 cm
€ 8.000 - 12.000
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220 PABLO PICASSO 1881-1973
“NATURE MORTE À LA PALETTE 
ET À LA TÊTE DE TAUREAU”
litografia sobre papel segundo trabalho
original de Pablo Picasso, numerada
282/500, edições JOE M. GANDOLFO 1981
Dim. - 55,5 x 75 cm
€ 300 - 450

218 ANTONI TÀPIES 1923-2012
SEM TÍTULO
gravura sobre papel,
assinada, marcada HC
Dim. - 57 x 73 cm
€ 400 - 600

219 JUAN MIRÓ 1893-1983
SEM TÍTULO
litografia sobre papel, assinada,
numerada 37/75
Dim. - 84 x 60 cm
€ 400 - 600
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222 MARIA HELENA 
VIEIRA DA SILVA 1908-1992
“EGYPT”
litografia sobre papel, assinada 
e dedicada, numerada 9/200
Dim. - 40 x 49,5 cm
€ 600 - 900

Nota: vd. “Vieira da Silva - Obra Gráfica

1933-1999 - Colecção Gérard A.

Schreiner”. Lisboa: Câmara Municipal

de Lisboa, 1992, p. 51, onde a sua

edição se encontra datada de 1972.

221 MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA 1908-1992
“LA VILLE SIÈGE DU GOVERNEMENT”
serigrafia sobre papel, assinada, marcada E.A 
e numerada XIV/LXIII
Dim. - 50 x 38 cm
€ 600 - 900

Nota: vd. “Vieira da Silva - Obra Gráfica 1933-1999 -

Colecção Gérard A. Schreiner”. Lisboa: Câmara Municipal

de Lisboa, 1992, p. 82, onde a sua edição se encontra

datada de 1986.
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223 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira,
Moçambique, séc. XX (inícios),
pequenas faltas na decoração
Dim. - 30 cm
€ 400 - 600

224 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira policromada
e outros materiais, Moçambique,
séc. XX (anos 50), restauro, 
falta e desgaste na decoração
Dim. - 23 cm
€ 400 - 600

225 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira e outros
materiais, Moçambique, séc. XX
(anos 40), restauro, muitas faltas
na decoração
Dim. - 25 cm
€ 400 - 600

Vista alternativa

Vista alternativa

Vista alternativa
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226 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira e outros
materiais, Moçambique, séc. XX 
(1ª metade), pequenas faltas
Dim. - 25 cm
€ 800 - 1.200

227 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira e outras
dimensões, Moçambique, 
séc. XX (anos 50), pequenas faltas
Dim. - 32 cm
€ 800 - 1.200

228 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira tingida de vermelho
e negro, Moçambique, séc. XX (anos 40),
pequenas faltas na pintura, vestígios de
insectos xilófagos
Dim. - 32 cm
€ 800 - 1.200

Vista alternativa

Vista alternativa

Vista alternativa
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229 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira pintada a
vermelho e amarelo, Moçambique,
séc. XX (2ª metade), pequenas
faltas na pintura
Dim. - 30 cm
€ 600 - 900

230 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira e outros
materiais, Moçambique, séc. XX 
(2ª metade), madeira estalada
numa lateral,
falta no olho e na testa
Dim. - 30 cm
€ 600 - 900

231 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
madeira policromada e outros
materiais, Moçambique, séc. XX 
(2ª metade), madeira com fissura
lateral, desgaste na decoração
Dim. - 30 cm
€ 600 - 900

Vista alternativa

Vista alternativa

Vista alternativa
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235 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira policromada e outros
materiais, Moçambique, séc. XX (anos 50),
desgaste na decoração, vestígios de
insectos xilófagos
Dim. - 25 cm
€ 800 - 1.200

232 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira policromada e
outros materiais, Moçambique, séc. XX
(anos 60), faltas na decoração
Dim. - 25 cm
€ 600 - 900

233 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE) - 
COMERCIANTE CHINÊS
escultura em madeira policromada e outros
materiais, Moçambique, séc. XX (anos 50),
restauro, pequenas faltas na decoração
Dim. - 25 cm
€ 600 - 900

234 MÁSCARA LIPIKO DA DANÇA 
DO MAPIKO (TRIBO MAKONDE)
escultura em madeira policromada e outros
materiais, Moçambique, séc. XX (anos 50),
desgaste na decoração
Dim. - 25 cm
€ 800 - 1.200

Vista alternativa

Vista alternativa

Vista alternativa

Vista alternativa
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236 MÁSCARA “VACA-BRUTO”
madeira esculpida e pintada com
aplicação de chifres, vidro e outros
materiais, Bijagó - Guiné Bissau, 
séc. XX, pequenas faltas e defeitos,
vestígios de insectos xilófagos
Dim. - 39 cm
€ 800 - 1.200

237 MÁSCARA
madeira esculpida 
e pintada, outros
materiais, Ogoni,
Nigéria, séc. XIX/XX,
sinais de uso
Dim. - 27 x 15 x 17 cm
€ 500 - 750
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238 ALBERTO CHISSANO NASC. 1934
SEM TÍTULO
escultura em madeira, assinada e datada de 1973
Dim. - 54 cm
€ 500 - 750
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240 JOAQUIM RODRIGO 1914-1996
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel,
assinada e datada de 1981
Dim. - 41 x 32 cm
€ 1.800 - 2.700

239 CRISTINA TAVARES SÉC. XX/XXI
“CONTAS”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1993
Dim. - 116 x 89 cm
€ 600 - 900

241 JÚLIO RESENDE 1917-2011
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de Cabo Verde - 1992
Dim. - 17 x 19,5 cm
€ 800 - 1.200
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242 ANTÓNIO QUADROS 1933-1994
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, assinado e datado 
de 1988, 1989, 1990 e Janeiro de 1992 
no verso
Dim. - 59 x 80 cm
€ 4.500 - 6.750
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243 PAULO-GUILHERME D’EÇA LEAL 1932-2010
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de Curitiba 1977
Dim. - 73 x 92 cm
€ 600 - 900

244 CARLOS CALVET 1928-2014
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado
e datado de 1969
Dim. - 23,5 x 31 cm
€ 700 - 1.050

Nota: acompanhado de cartão da

Galeria S. Mamede identificando 

a obra.
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245 ARTUR BUAL 1926-1999
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, reentelado, assinado
e datado de 1973
Dim. - 72 x 45 cm
€ 3.200 - 4.800
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246 NORONHA DA COSTA NASC. 1942
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela, assinada
Dim. - 131 x 162 cm
€ 5.000 - 7.500

Nota: a presente obra integrou a exposição “Noronha da Costa

- A Imagem Elegante, 2011”, encontrando-se reproduzida no

respectivo catálogo. Matosinhos: Centro de Arte Moderna da

Colecção Gerardo Rueda, 2011, s/p.
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247 LEONEL MOURA NASC. 1948
“YES”
fotografia sobre papel, moldura em ferro, 
assinada e datada no verso
Dim. - 107 x 107 cm
€ 2.500 - 3.750

Nota: carimbo da Galeria Graça Fonseca (Lisboa) no verso.
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249 JOSÉ RODRIGUES 1936-2016
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 64 x 48,5 cm
€ 400 - 600

248 MARTINS CORREIA 1910-1999
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 37 x 51,5 cm
€ 800 - 1.200
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251 LOURDES DE CASTRO NASC. 1930
SEM TÍTULO
serigrafia sobre papel, assinada,
numerada 113/150
Dim. - 65 x 50 cm
€ 400 - 600

250 PIRES VIEIRA NASC. 1950
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 2011
Dim. - 71 x 98 cm
€ 1.000 - 1.500
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253 JOAQUIM BRAVO 1935-1990
“[SAPATOS] JEAN ARTUR
RIMBAUD”
pastel sobre papel,  assinado 
e datado de 1974
Dim. - 28,5 x 39,5 cm
€ 400 - 600

254 ROGÉRIO RIBEIRO 1930-2008
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, 
assinada e datada de 1981
Dim. - 16 x 16 cm
€ 300 - 450

252 ANTÓNIO TRINDADE NASC. 1967
“FLOATING, SUSPENDED”
óleo sobre tela, assinado e datado
de 2016, no verso
Dim. - 58 x 100 cm
€ 400 - 600
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256 NORONHA DA COSTA NASC. 1942
SEM TÍTULO
tinta celulósica e betume celuloso
sobre tela, pequenos defeitos 
no suporte, assinada
Dim. - 54 x 65 cm
€ 2.000 - 3.000

255 JOSÉ DE GUIMARÃES NASC. 1939
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequeno craquelé, assinado
Dim. - 24,5 x 33,5 cm
€ 1.800 - 2.700



202                                                                         CABRAL MONCADA LEILÕES 202 | 28 DE OUTUBRO DE 2019

258 JOSÉ RODRIGUES 1936-2016
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 50 x 65 cm
€ 400 - 600

257 MOISÉS DUARTE NASC. 1970
“DOISVIRGULACINCO”
acrílico sobre MDF, assinado 
e datado de 2002, no verso
Dim. - 32 x 32 cm
€ 200 - 300
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260 PEDRO OLAIO 1903-1997
SEM TÍTULO
óleo sobre platex, assinado e datado de 1964
Dim. - 79 x 58 cm
€ 600 - 900

259 NORONHA DA COSTA NASC. 1942
SEM TÍTULO
tinta celulósica sobre tela, assinada
Dim. - 40 x 30 cm
€ 1.000 - 1.500

261 LIMA DE FREITAS 1927-1998
SEM TÍTULO
pastel e tinta da China sobre papel, assinado
e datado de 1992
Dim. - 49,5 x 42,5 cm
€ 1.000 - 1.500
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262 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 20 x 28,5 cm
€ 900 - 1.350

263 CRUZEIRO SEIXAS NASC. 1920
SEM TÍTULO
técnica mista sobre papel, assinada
Dim. - 13 X 13,5 cm
€ 600 - 900
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264 RICARDO PAULA NASC. 1964
“PAUSA”
óleo sobre tela, assinado e datado de 1993
Dim. - 100 x 60 cm
€ 700 - 1.050
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265 SEM TíTULO
óleo sobre tela, assinado SURAJ
(provavelmente Suraj Adekola 
- Nasc. 1986)
Dim. - 102 x 102 cm
€ 1.800 - 2.700

266 JACQUES YANKEL NASC. 1920
“PERSONNAGE ET PALETTE”
óleo sobre tela, assinado
Dim. - 66 x 54 cm
€ 300 - 450

Proveniência: adquirido pelo proprietário directamente

ao Autor, em Paris, a 9 de Maio de 1986.
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267 SEM TíTULO
técnica mista com colagens sobre madeira, falta no suporte 
e consequentemente na pintura, assinada ZAPATA
(provavelmente Miguel Zapata - 1940-2014) e datada de 1967
Dim. - 106 x 151 cm
€ 1.200 - 1.800
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268 HENRIQUE MANUEL NASC. 1945
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado e datado
de 1977
Dim. - 75 x 52 cm
€ 700 - 1.050

269 HENRIQUE MANUEL NASC. 1945
SEM TÍTULO
guache sobre papel, assinado e datado
de 1977
Dim. - 75 x 52 cm
€ 700 - 1.050
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270 ROGÉRIO RIBEIRO 1930-2008
SEM TÍTULO (NATUREZA MORTA
COM GUITARRA PORTUGUESA)
óleo sobre madeira, verso pintado
“Retrato de senhora”, pequeno defeito,
assinado e datado de 1959
Dim. - 39 x 57 cm
€ 800 - 1.200

271 ANTÓNIO DUARTE LEITE 
D’ALMEIDA NASC. 1928
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, pequenas faltas
na pintura, assinado, dedicado
e datado do Porto - 1968 no
verso
Dim. - 75 x 97 cm
€ 500 - 750
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272 ÂNGELA DIAS NASC. 1976
“O ESTRANGEIRO II”
carvão, pigmento e pastel seco sobre papel,
assinado e datado de 2013/14, no verso
Dim. - 100 x 72 cm
€ 400 - 600

273 ALBERTO REGUERA NASC. 1961
SEM TÍTULO
acrílico sobre tela, assinado 
e datado de 1999 no verso
Dim. - 73 x 116 cm
€ 800 - 1.200

Nota: integrou a exposição “Alberto

Reguera - viagem aos fiordes” Galeria

António Prates, Lisboa, Outubro - 2000.

274 TERESA MAGALHÃES NASC. 1944
SEM TÍTULO
técnica mista com colagens sobre tela e
papel artesanal, assinada e datada de 1996
Dim. - 21 x 29 cm
€ 300 - 450
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276 ÓSCAR ALVES NASC. 1935
“ITE MISSA EST”
acrílico sobre tela, assinado, assinado
e datado de 1995 no verso
Dim. - 92 x 73 cm
€ 600 - 900

275 CARMEN MIRA NASC. 1965
“PRADERA AZUL/VIOLETA”
óleo sobre madeira, assinado
Dim. - 53 x 84 cm
€ 1.000 - 1.500
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277 JOÃO NASCIMENTO NASC. 1941
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1983
Dim. - 80 x 99 cm
€ 400 - 600

278 LUÍS GERALDES NASC. 1957
SEM TÍTULO
acrílico sobre cartão, assinado e datado de 1974
Dim. - 75 x 56 cm
€ 500 - 750
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279 JOÃO ABEL MANTA NASC. 1928
SEM TÍTULO
óleo sobre tela, assinado e datado de 1973
Dim. - 58 x 48 cm
€ 1.400 - 2.100
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Evolução dA licitAção

valores em euros €

10.000 a 50.000 | 1.000 em 1.000

50.000 a 100.000 | 2.000 em 2.000

100.000 a 300.000 | 5.000 em 5.000

300.000 a 500.000 | 10.000 em 10.000

Acima de 500.000 | 20.000 em 20.000

0 a 200 | 10 em 10 

200 a 500 | 20 em 20

500 a 1.000 | 50 em 50 

1.000 a 3.000 | 100 em 100

3.000 a 5.000 | 200 em 200

5.000 a 10.000 | 500 em 500
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PolíticA dE PrivAcidAdE dA cAbrAl MoncAdA lEilõEs

A presente Política de Privacidade da Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda., que opera sob a denominação comercial Cabral Moncada Leilões, com sede na Rua

Miguel Lupi, 12 A, 1200-725 Lisboa, com o número único de matrícula e de pessoa colectiva 503556858 e com o capital social de € 60.000 (sessenta mil euros) (adiante

a “Cabral Moncada Leilões”) estabelece a forma como a Cabral Moncada Leilões recolhe e trata os dados pessoais dos seus clientes.

Recomendamos a leitura atenta e completa deste documento. A disponibilização dos seus dados pessoais implica o conhecimento e aceitação dos termos e condições

da presente Política de Privacidade.

1. Responsável pelo tratamento de dados

O responsável pelo tratamento dos dados pessoais
disponibilizados é a Cabral Moncada Leilões. 

Não obstante, a Cabral Moncada Leilões poderá,
no âmbito da sua actividade, recorrer a parceiros
para a prossecução das finalidades de recolha de
dados infra indicadas. Nestes casos, a Cabral Moncada
Leilões garante que tais parceiros oferecem garantias
suficientes de execução das medidas técnicas e
organizativas e asseguram os direitos dos titulares
dos dados.

2. Dados pessoais recolhidos e tratados

Nos termos da regulamentação aplicável, constituem
dados pessoais quaisquer informações, de qualquer
natureza e independentemente do respectivo suporte,
incluindo som e imagem, relativas a uma pessoa
singular identificada ou identificável. É considerada
identificável a pessoa que possa ser identificada
directa ou indirectamente, designadamente por
referência a um número de identificação ou a um
ou mais elementos específicos da sua identidade
física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou
social.

A informação pessoal recolhida pela Cabral Moncada
Leilões pode incluir o seu nome, endereço de correio
electrónico, número de telefone, fax, morada, data
de nascimento, cartão de cidadão ou outro documento
de identificação, número de contribuinte e dados
bancários e/ou outros.

Alguns dados pessoais recolhidos são de disponibilização
obrigatória pelo que, em caso de falta ou insuficiência
desses dados, a Cabral Moncada Leilões poderá não
conseguir prestar-lhe os serviços ou as informações
por si solicitadas. Em cada caso concreto, a Cabral

Moncada Leilões informá-lo-á da natureza obrigatória
ou facultativa do fornecimento dos dados pessoais
em causa.

A Cabral Moncada Leilões assume que os dados foram
fornecidos pelo titular dos mesmos ou que este deu
autorização para o efeito e presume que os mesmos
são verdadeiros e se encontram actualizados, até
indicação em contrário por parte do titular.

3. Regras gerais aplicáveis à recolha e ao tratamento

A Cabral Moncada Leilões compromete-se a tratar os
dados pessoais de forma lícita, com respeito pelo
princípio da boa-fé e com absoluta confidencialidade.

Os dados pessoais apenas são recolhidos para finalidades
determinadas, explícitas e legítimas, não sendo, em
circunstância alguma, tratados de forma incompatível
com essas finalidades. 

A Cabral Moncada Leilões garante que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos
e tratados.

4. Formas de recolha e tratamento de dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos por via electrónica
ou em suporte papel e tratados nas seguintes
situações:

i)    no quadro da celebração, ou da potencial celebração
(propostas contratuais), pelo titular dos dados, de
contratos com a Cabral Moncada Leilões,
designadamente para efeitos de prestação de
serviços de avaliação ou colocação de bens em
leilão;

ii)   no quadro dos leilões organizados pela Cabral
Moncada Leilões, aquando da inscrição/registo
do titular para efeitos de participação nos
mesmos ou através da submissão de ordens de
compra ou pedidos de licitação telefónica ou
no acto de compra de bens retirados;

iii)  através do preenchimento e submissão de um
Formulário de Consentimento pelo titular dos
dados; 

Os dados recolhidos são processados informaticamente,
sendo armazenados em bases de dados específicas
criadas e geridas para o efeito pela Cabral Moncada
Leilões, no estrito cumprimento da legislação de
protecção de dados pessoais.

5. Legitimidade e finalidade da recolha dos dados
pessoais

Os dados pessoais são recolhidos e tratados quando
o tratamento seja legitimamente necessário para
efeitos de:

i)    cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações contratuais e pré-contratuais, incluindo
avaliações de bens, colocação de bens em leilão
e participação do titular em leilões, quer por via
presencial, quer através de ordens de compra ou
pedidos de licitação telefónica;

ii)   cumprimento pela Cabral Moncada Leilões de
obrigações legais a que se encontre sujeita.

Caso seja prestado o necessário consentimento
aquando da recolha dos dados pessoais ou
posteriormente, os dados pessoais são ainda recolhidos
e utilizados para fins de marketing, incluindo o
envio, por correio postal e/ou correio electrónico
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e/ou SMS, de informações, convites e outras acções
comerciais tendo por objecto os leilões organizados
e outros serviços prestados pela Cabral Moncada
Leilões. Neste âmbito, poderão ainda ser realizadas
segmentações e/ou criados perfis com a mesma
finalidade promocional/publicitária.

Residualmente, e nos termos e limites da legislação de
protecção de dados pessoais, os dados pessoais poderão
ainda são recolhidos e tratados quando o tratamento
seja legitimamente necessário para efeitos de:

i)   protecção de interesses vitais do titular dos dados,
se este estiver física ou legalmente incapaz de dar
o seu consentimento;

ii)  prossecução de interesses legítimos do responsável
pelo tratamento ou de terceiro a quem os dados
sejam comunicados, desde que não devam prevalecer
os interesses ou os direitos, liberdades e garantias
do titular dos dados.

6. Partilha de dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões poderá partilhar os dados
pessoais com entidades oficiais, tendo por base
imposições legais.

A Cabral Moncada Leilões poderá ainda partilhar os
dados pessoais com parceiros e prestadores de serviços
da Cabral Moncada Leilões, para efeitos da prestação
dos referidos serviços, sempre com respeito pelo dever
de confidencialidade e pelo princípio da finalidade
que presidiu à recolha.

Caso ocorram transferências de dados para países terceiros
que não pertençam à União Europeia ou ao Espaço
Económico Europeu, a Cabral Moncada Leilões cumprirá
com a lei, nomeadamente no que respeita à adequabilidade
do país de destino quanto à protecção de dados pessoais
e aos requisitos que são aplicáveis a estas transferências,
não sendo, em circunstância alguma, transferidos dados
pessoais para jurisdições que não ofereçam adequadas
garantias de segurança e protecção.

7. Prazo de conservação de dados pessoais

O período de tempo durante o qual os dados são
armazenados e conservados varia de acordo com a

finalidade para a qual tiverem sido recolhidos. Sempre
que não exista uma exigência legal específica, os dados
serão armazenados e conservados apenas pelo período
mínimo necessário para as finalidades que motivaram
a sua recolha e posterior tratamento.

Para efeitos de marketing, os dados pessoais recolhidos
serão conservados pelo período máximo de 5 (cinco)
anos contados da data de recolha do consentimento
ou do último contacto realizado (consoante o que
ocorrer em último lugar), sem prejuízo de o
consentimento poder ser retirado a todo o tempo.

Uma vez atingido o prazo máximo de conservação,
os dados pessoais serão destruídos de forma
segura.

8. Medidas de Segurança

A Cabral Moncada Leilões assume o compromisso
de garantir a protecção e a segurança dos dados
pessoais recolhidos e tratados. Para o efeito, adopta
diversas medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, de forma a proteger os dados
pessoais contra a difusão, perda, uso indevido,
alteração, tratamento ou acesso não autorizado,
bem como contra qualquer outra forma de
tratamento ilícito.

Tais medidas incluem, designadamente, o seguinte:

i)   acesso pessoal limitado aos dados pessoais com
base no critério da “necessidade de conhecer” e
apenas no âmbito das finalidades comunicadas;

ii)  transferência de dados recolhidos de forma
encriptada;

iii) armazenamento de dados altamente confidenciais
(e.g. informações relativas a cartão de crédito) de
forma encriptada;

iv)  protecção dos sistemas de tecnologias de informação
através de firewall, por forma a minimizar o risco
de acessos não autorizados;

v)   monitorização dos acessos aos sistemas de
tecnologias de informação, tendo em vista prevenir
e detectar o uso indevido de dados pessoais.

A Cabral Moncada Leilões exige aos seus parceiros que
adoptem as medidas de segurança, de carácter técnico
e organizativo, equivalentes àquelas que pratica.

9. Direitos do titular dos dados pessoais

A Cabral Moncada Leilões garante ao titular dos dados,
em permanência, todos os direitos decorrentes da
legislação de protecção de dados pessoais, incluindo
os direitos de acesso, actualização, rectificação,
esquecimento, limitação de tratamento ou eliminação
dos dados pessoais e, quando aplicável, o direito de
portabilidade dos mesmos.

A Cabral Moncada Leilões confere ao titular dos dados,
em especial, o direito de, a todo o tempo, revogar,
retirar, diminuir o âmbito ou limitar o alcance de
qualquer consentimento previamente dado,
designadamente quanto à utilização dos dados para
efeitos de marketing. 

O exercício destes direitos deverá ser realizado através
do endereço de correio electrónico privacidade@cml.pt
ou mediante o envio de carta registada com aviso de
recepção para a sede da Cabral Moncada Leilões (morada
acima indicada).

10. Alterações à Política de Privacidade

A Cabral Moncada Leilões reserva-se o direito de, a
qualquer altura, alterar a presente Política de Privacidade.
No caso de tais alterações serem materialmente
relevantes, a ponto de ser razoavelmente de presumir
que se encontram comprometidas as condições em
que fundamentou o seu consentimento, a Cabral
Moncada Leilões assume o compromisso de tornar a
solicitá-lo.
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condiçõEs nEgociAis

A Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda, adiante designada por “Cabral Moncada Leilões”, sujeita a sua actividade de leiloeira ao disposto 

no Decreto-Lei n.º 155/2015, que estabelece o regime jurídico da actividade leiloeira, às Condições Negociais constantes do articulado seguinte e ainda a quaisquer

outras expressas em local próprio. As presentes Condições Negociais aplicam-se a todos os leilões organizados pela “Cabral Moncada Leilões”, sejam eles presenciais

ou online. As presentes Condições Negociais têm quatro Secções (condições para vendedores; condições para compradores; condições comuns a vendedores 

e compradores; e condições adicionais para leilões online e participações online em leilões presenciais); tal repartição tem por mera finalidade simplificar 

e facilitar a consulta do articulado, que, no entanto, constitui um todo e como tal deverá sempre ser entendido.

A. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS VENDEDORES

A.1. CONTRATO
ART. 1º - Contrato de prestação de serviços

O vendedor de um bem e a “Cabral Moncada Leilões”

estão vinculados entre si a partir do momento em que

seja assinado por ambas as partes o respectivo

contrato de prestação de serviços, adiante designado

por “Contrato”.

ART. 2º - Menções obrigatórias do Contrato
Do Contrato deverão constar obrigatoriamente:

a) a identificação completa do vendedor e, se for

o caso, do seu representante;

b) a identificação e a descrição, ainda que

sumária, do bem;

c) o preço mínimo de venda do bem acordado

pelas partes;

d) a comissão devida pelo vendedor à “Cabral

Moncada Leilões”;

e) as taxas devidas relativas ao seguro e à

inventariação do bem;

f) quaisquer outras taxas acordadas pelas partes,

nomeadamente as relativas a transportes,

fotografias, etc.;

g) indicação, quando o vendedor é sujeito passivo

de IVA agindo enquanto tal, dos casos em que a

transmissão do bem não está isenta de IVA [nos

termos do art.º 9, alínea 32), ou do art.º 53.º, do

Código do IVA, ou de disposição idêntica da

legislação do Estado-membro da União Europeia

onde ocorra a transmissão] nem se encontra

sujeita ao regime especial de tributação da

margem (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 199/96,

de 18 de Outubro, ou de acordo com regime

idêntico do Estado-membro da União Europeia

onde ocorra a transmissão);

h) quaisquer outras menções obrigatórias nos

termos da legislação aplicável (em especial, o

Decreto-Lei n.º 155/2015);

i) a assinatura do vendedor ou seu representante

com poderes para o acto, declarando conhecer e

aceitar as presentes Condições Negociais e as

condições particulares a que haja lugar.

ART. 3º - Garantias e obrigações do Vendedor
Ao celebrar o Contrato, o vendedor:

a) garante ter capacidade e legitimidade para

contratar e, em especial, ser proprietário e legítimo

possuidor do bem e que o mesmo se encontra livre

de quaisquer ónus, encargos ou restrições,

designadamente quanto à detenção, uso, fruição ou

transmissibilidade, incluindo classificação,

inventariação ou arrolamento por qualquer

entidade oficial, mais não tendo sido iniciado

procedimento tendente a tal fim; no caso de, na

vigência do Contrato, o vendedor ser notificado ou

tomar de alguma forma conhecimento do início de

um procedimento tendente à classificação,

inventariação ou arrolamento do bem ou que

qualquer terceiro se arroga qualquer direito sobre

este, deverá informar de imediato a “Cabral

Moncada Leilões” de tal facto;

b) garante não ter ocultado à “Cabral Moncada

Leilões” quaisquer elementos ou informações que,

se tivessem sido por esta conhecidos, fossem

susceptíveis de modificar a vontade desta em

contratar ou de alterar a descrição do bem e/ou o

valor que lhe é atribuído;

c) obriga-se a entregar o bem ou a mantê-lo à

disposição da “Cabral Moncada Leilões” e do

comprador, logo e sempre que tal lhe seja

solicitado. 

ART. 4º - Representação por terceiro
No caso de o vendedor ser representado por um

terceiro, o disposto no artigo anterior aplica-se a este

último, com as devidas adaptações, mais se obrigando

o representante a apresentar à “Cabral Moncada

Leilões” documentos que titulem a respectiva relação

com o proprietário vendedor.

ART. 5º - Prova da legitimidade
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

solicitar a todo o tempo a apresentação de documentos

comprovativos da capacidade e legitimidade do

vendedor, incluindo, sem limitar, documentos

comprovativos da propriedade do bem,

designadamente documentos que titulem a respectiva

aquisição pelo vendedor.

ART. 6º - Exames e peritagens
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente o

direito de, a todo o tempo, efectuar ou mandar efectuar

exames e/ou peritagens ao bem, por forma a confirmar

ou infirmar a respectiva descrição efectuada no Contrato.

No caso de tais exames ou peritagens permitirem

concluir que o Contrato não se encontra materialmente

correcto, poderá a “Cabral Moncada Leilões” denunciá-lo

ou resolvê-lo e, no caso de o vendedor ter actuado com

dolo ou negligência grosseira na negociação e celebração

do Contrato, deverá indemnizar a “Cabral Moncada

Leilões” pelos danos e prejuízos por esta sofridos,

incluindo o dano de imagem no caso de a venda do bem

já ter sido publicitada. Poderá ainda a “Cabral Moncada

Leilões” denunciar ou resolver o Contrato, sem que por

isso tenha o vendedor direito a qualquer indemnização,

no caso de tais exames ou peritagens não se revelarem

conclusivos mas, ainda assim, subsistirem para a “Cabral

Moncada Leilões” fundadas dúvidas sobre a correcção

material do Contrato.

ART. 7º - Alterações ao Contrato

O Contrato apenas pode ser alterado por mútuo

acordo, sem prejuízo de, no catálogo onde venha a ser

incluído o bem, a “Cabral Moncada Leilões” poder

alterar a descrição e aumentar o preço mínimo de

venda do bem constantes do Contrato, assim como

estabelecer livremente o número de bens a colocar em

cada lote.

ART. 8º - Incumprimento
Em caso de incumprimento, por parte do vendedor, das

respectivas obrigações emergentes do Contrato,

incluindo, designadamente, a obrigação de

disponibilizar o bem à “Cabral Moncada Leilões”, poderá

esta notificar o vendedor para sanar o incumprimento

em prazo razoável e útil, findo o qual, se a situação de

incumprimento persistir, a “Cabral Moncada Leilões” terá

o direito de resolver o Contrato com efeitos imediatos,

tendo ainda direito a reclamar do vendedor, a título de

cláusula penal, uma quantia correspondente às

comissões que seriam devidas por vendedor e comprador

em caso de venda do bem pelo valor de reserva

estipulado no Contrato, acrescida de quaisquer outras

quantias devidas pelo vendedor ao abrigo do Contrato e

sem prejuízo de um eventual dano excedente.

 



ART. 9º - Vigência
O Contrato durará por tempo indeterminado, pelo que

a respectiva vigência apenas poderá cessar por (i)

mútuo acordo; (ii) denúncia nos casos expressamente

previstos nas presentes Condições Negociais; (iii)

resolução unilateral com justa causa; ou (iv) consoante

o caso, com o pagamento do preço ou a devolução do

bem ao vendedor pela “Cabral Moncada Leilões”.

A.2. RESPONSABILIDADE
ART. 10º - Responsabilidade do vendedor pelo
transporte
O transporte para, e o depósito do bem nas instalações

da “Cabral Moncada Leilões”, bem como o seu posterior

levantamento e transporte em caso de não venda, são

da inteira responsabilidade do vendedor,

considerando--se que qualquer ajuda prestada pela

“Cabral Moncada Leilões”, seus representantes,

trabalhadores ou colaboradores, o é a título de

cortesia, não podendo recair qualquer tipo de

responsabilidade sobre eles pelo facto. A eventual

indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui,

igualmente, qualquer responsabilidade da “Cabral

Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores

ou colaboradores.

ART. 11º - Responsabilidade do vendedor pela posse
Quaisquer perdas ou danos, incluindo furto ou roubo,

que ocorram num bem enquanto este estiver na posse

do vendedor, mesmo depois de assinado o Contrato,

são da sua inteira e exclusiva responsabilidade,

encontrando-se este obrigado a indemnizar a “Cabral

Moncada Leilões” e/ou o comprador por todos os danos

e prejuízos sofridos.

ART. 12º - Responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões” pelo depósito
Com excepção dos casos em que se estabeleça

expressamente regra diferente nas presentes

Condições Negociais, a “Cabral Moncada Leilões”

apenas se responsabiliza pelos bens que estejam

depositados nas suas instalações desde que o

respectivo Contrato esteja devidamente assinado pelas

partes ou que os bens lhe tenham sido formalmente

confiados para efeitos de identificação e avaliação. A

responsabilidade da “Cabral Moncada Leilões” por

eventuais perdas ou danos, incluindo furto ou roubo,

que possam ocorrer em bens que lhe tenham sido

formalmente confiados está coberta por seguro pelo

valor da reserva acordada.

A.3. PAGAMENTO
ART. 13º - Dedução da comissão e de outros valores
O vendedor autoriza expressamente a “Cabral Moncada

Leilões” a deduzir do montante da arrematação:

a) a comissão que lhe é devida nos termos do Contrato,

acrescida do IVA à taxa legal; e

b) o valor dos serviços e outros pagamentos devidos

nos termos do Contrato, acrescidos do IVA à taxa legal.

ART. 14º - Prazo
A “Cabral Moncada Leilões” obriga-se a fornecer a conta

de venda ao vendedor no prazo de dez (10) dias a

contar do pagamento integral e levantamento do bem

pelo comprador. O pagamento ao vendedor da quantia

da venda, deduzidas as comissões, serviços e impostos

devidos, ocorrerá no prazo de oito (8) dias

subsequente à disponibilização da conta de venda,

cabendo ao vendedor contactar a “Cabral Moncada

Leilões” para o efeito. Considerando que o comprador

deve efectuar o pagamento no prazo de 10 dias a

contar da data da última sessão do leilão, é, por

conseguinte, expectável (mas não garantido, na

medida em que dependente do pagamento e

levantamento do bem pelo comprador) que o

pagamento ao vendedor tenha lugar no prazo de 28

dias a contar da data da última sessão do leilão. 

ART. 15º - Direito de sequência
No caso de o bem vendido constituir uma obra de arte

original, na acepção do art.º 54º do Código do Direito

de Autor e dos Direitos Conexos (na redacção que lhe

foi dada pela Lei n.º 24/2006, de 30 de Junho), a

quantia líquida a receber pelo vendedor compreende o

montante devido ao autor ou, se for o caso, aos

herdeiros do autor, a título de direito de sequência. O

vendedor obriga-se a reter tal quantia e pagá-la ao

autor ou, se for o caso, aos herdeiros do autor, a

solicitação destes ou de quem validamente os

represente. Como excepção ao disposto nos dois

parágrafos anteriores, e no caso de o autor, os herdeiros

do autor ou quem validamente os representar solicitar

tal pagamento à “Cabral Moncada Leilões” antes de esta

ter efectuado o pagamento ao vendedor, o vendedor

autoriza expressamente a “Cabral Moncada Leilões” a

deduzir do montante líquido que lhe seria devido nos

termos do artigo 13º a quantia pelo mesmo devida a

título de direito de sequência.

ART. 16º - Compensação
O vendedor autoriza ainda a “Cabral Moncada Leilões”

a deduzir do montante líquido que lhe seria devido nos

termos do artigo 13º quaisquer quantias pelo mesmo

devidas enquanto comprador de outros bens,

operando, nessa medida, a compensação.

ART. 17º - Incumprimento do comprador
Decorrido o prazo referido no artigo 14º, se a “Cabral

Moncada Leilões” não tiver recebido do comprador o

valor total da venda, deverá informar o vendedor desse

facto e de que intentou ou pretende intentar acção

judicial de cobrança da quantia total da venda ou

anular a venda. Na medida em que a reacção contra o

comprador careça da intervenção do vendedor, deverá

este mandatar a “Cabral Moncada Leilões” para quanto

se revele necessário ou conveniente. No caso de a

“Cabral Moncada Leilões” conseguir cobrar, de forma

judicial ou extrajudicial, o crédito sobre o comprador,

entregará o valor devido ao vendedor nos oito (8) dias

subsequentes à efectiva cobrança.

A.4. NÃO VENDA DE UM BEM
ART. 18º - Pagamento e levantamento
No caso de não venda de um bem em leilão, e no prazo

de 1 (um) mês a contar da última sessão deste, o

vendedor obriga-se a:

a) pagar à “Cabral Moncada Leilões” o que estiver

estipulado no Contrato, não tendo direito a qualquer

compensação ou indemnização pelo facto da não venda

do bem; e

b) proceder ao levantamento do bem.

ART. 19º - Venda fora de leilão
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

proceder à venda fora de leilão de qualquer bem não

vendido em leilão, pelo preço mínimo de venda

acordado, acrescido da comissão e imposto devidos, a

todo o tempo até efectivo levantamento do bem pelo

vendedor, a não ser que este, aquando da celebração do

contrato ou posteriormente, tenha indicado de forma

expressa à “Cabral Moncada Leilões” que apenas

pretende vender o bem em leilão.

ART. 20º - Incumprimento do prazo de levantamento
Decorrido o prazo referido no artigo 18º sem que o

bem tenha sido levantado pelo vendedor, considerar-

se-á invertido o título da posse sobre o bem, para

todos os efeitos legais, sem prejuízo de o vendedor

passar a ficar responsável pela perda ou dano,

incluindo furto ou roubo, que possa ocorrer no bem,

não podendo a partir dessa data nem a “Cabral

Moncada Leilões”, nem os seus representantes,

trabalhadores ou colaboradores ser responsabilizados

por essa eventualidade. O vendedor ficará igualmente

responsável por todas as despesas de remoção,

armazenamento ou seguro do bem a que haja lugar,

nos termos do preçário em vigor.

ART. 21º - Recolocação em leilão
Passados noventa (90) dias sobre o termo do prazo

referido no artigo 18º e não tendo o vendedor

cumprido voluntariamente as obrigações aí previstas,

poderá a “Cabral Moncada Leilões” colocar novamente

o bem em leilão, presencial ou online, sem sujeição ao

preço mínimo de venda acordado, recebendo a

comissão e as taxas fixadas no Contrato e tendo o

direito, ainda, a deduzir todas as quantias em dívida

pelo vendedor.

B. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS COMPRADORES

B.1. REGISTO
ART. 1º - Registo e respectivos requisitos
Para poder licitar, um potencial comprador deverá ser

maior de idade, registar-se antecipadamente e possuir

um número de licitação, devendo constar

obrigatoriamente do registo o nome, a morada, o

número de contribuinte, o contacto telefónico e a

assinatura do potencial comprador ou seu

representante com poderes para o acto, declarando

conhecer e aceitar as presentes Condições Negociais.

ART. 2º - Prova da identificação
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de, no

acto de registo ou em momento posterior, solicitar a

apresentação do original de um documento de

identificação válido e em vigor ao potencial comprador

ou seu representante.

ART. 3º - Exigência de garantia
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se igualmente o

direito de, no acto de registo ou em momento

posterior, solicitar a qualquer potencial comprador ou

seu representante a apresentação de uma garantia, que

a “Cabral Moncada Leilões”, de acordo com a sua

política comercial e de crédito e de acordo com o

histórico do potencial comprador, considere razoável,

tanto quanto à forma como quanto ao montante.

ART. 4º - Incumprimentos prévios
A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se ainda o direito

de recusar o registo ou ignorar um qualquer lance a

quem não tiver pontualmente cumprido obrigações,

designadamente de pagamento e levantamento de um

ou mais bens, em leilões anteriores.

ART. 5º - Representação de terceiro
A “Cabral Moncada Leilões” considera que quem solicita

o seu registo como potencial comprador actua por si, só
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podendo actuar em representação de outrem mediante

a entrega de procuração juridicamente válida para o

efeito, até dois (2) dias úteis antes da venda do bem.

No caso de, a final, a procuração ser validamente

contestada pelo suposto representado, será considerado

comprador o suposto representante e licitante.

B.2. LICITAÇÃO E COMPRA
ART. 6º - Licitação presencial, ordens de compra,
licitação telefónica e licitação online
Sempre que um potencial comprador pretenda

certificar-se da efectiva licitação de determinado ou de

determinados bens, deverá comparecer e licitar

pessoalmente no respectivo leilão, considerando a

“Cabral Moncada Leilões” que a presença do potencial

comprador é, em qualquer caso, a forma mais adequada

de salvaguardar os seus interesses.

a) Ordens de compra

A “Cabral Moncada Leilões” poderá licitar em nome e

por conta dos potenciais compradores que

expressamente o solicitem através de:

(i) impresso próprio e nos termos e condições dele

constantes, desde que o pedido seja recebido três

horas antes do início da respectiva sessão; ou 

(ii) pedido submetido por intermédio de uma ou

mais plataformas internacionais online em que o

leilão em causa tenha sido disponibilizado pela

“Cabral Moncada Leilões” desde que o pedido seja

recebido em tempo útil.

As ordens de compra para um determinado bem

serão executadas pela “Cabral Moncada Leilões” ao

melhor preço permitido por quaisquer outras

ordens de compra e licitações eventualmente

recebidas para o mesmo bem.

b) Licitação Telefónica

Mediante solicitação dos potenciais compradores,

recebida com a antecedência mínima de três horas em

relação ao início da respectiva sessão, a “Cabral

Moncada Leilões” disponibiliza-se igualmente para

efectuar as diligências razoáveis para os contactar

telefonicamente, por forma a permitir a sua

participação, por essa via, na licitação de um ou mais

bens previamente determinados;

c) Licitação online

Em determinadas plataformas internacionais online

em que o leilão em causa tenha sido disponibilizado

pela “Cabral Moncada Leilões” poderá ainda ser

possível, em acréscimo à submissão de ordens de

compra a que acima se fez referência, efectuar

licitações online no decurso do leilão.

d) Os serviços de execução de ordens de compra e de

licitação por telefone e online, referidos nas alíneas

anteriores, são prestados a título de cortesia aos

potenciais compradores que não possam estar

presentes e têm carácter confidencial e gratuito; a

“Cabral Moncada Leilões” efectuará todas as diligências

razoáveis ao seu alcance para a sua correcta e pontual

execução; todavia, nem a “Cabral Moncada Leilões” nem

os seus representantes, trabalhadores ou colaboradores

poderão, em caso algum, ser responsabilizados por

qualquer erro ou omissão, ainda que culposos, que

eventualmente possa ocorrer na sua execução;

especificamente no caso de ordens de compra e

licitações online, aplica-se ainda o disposto na secção

D das presentes Condições Negociais.

ART. 7º - Evolução dos lances
Cabe ao pregoeiro decidir, com total poder

discricionário, o montante em que os lances evoluem

na licitação de cada bem, nunca podendo, porém, o

pregoeiro exceder 10% do valor do lance anterior, nem

qualquer lance ser inferior a € 10, excepto nos leilões

online.

ART. 8º - Preferência e resolução de dúvidas
A “Cabral Moncada Leilões” considera comprador

aquele que, por si ou representado por terceiro com

poderes para o acto, licitar e arrematar o bem pelo

valor mais alto, mas sem prejuízo da possibilidade de

exercício da preferência ou opção por entidades

oficiais, nos termos da legislação aplicável, e cabendo

ao pregoeiro decidir, com total poder discricionário,

qualquer dúvida que ocorra, incluindo retirar qualquer

bem do leilão ou voltar a pôr o bem em venda no valor

em que se suscitou a dúvida.

B.3. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO
ART. 9º - Comissão
a) O comprador obriga-se a pagar à “Cabral Moncada

Leilões” a quantia total devida pela venda do bem, ou

seja, o montante da arrematação acrescido de uma

comissão, a qual inclui IVA, aplicada por escalões:

até € 300 (inclusive) – 24,60%;

na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive) –

22,14%;

na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive)

– 18,45%;

na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive)

– 14,76%; 

na parte que exceda € 20.000 – 12,30%;

b) Se porém a compra for efectuada através de

plataformas internacionais online o comprador obriga-

-se a pagar à “Cabral Moncada Leilões” a quantia total

devida pela venda do bem, ou seja, o montante da

arrematação acrescido da comissão que for devida.

c) Sem prejuízo do que antecede, nos casos

excepcionais devidamente assinalados no catálogo,

poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da

arrematação.

ART. 10º - Prazo de pagamento
O comprador obriga-se a proceder ao pagamento

referido no artigo anterior e a levantar o bem durante

os dez (10) dias seguintes à data da última sessão do

leilão, podendo ser exigido, no momento da

arrematação, um sinal de 30% do valor da mesma que

não esteja coberto por garantia. Decorrido o referido

prazo de dez (10) dias, a “Cabral Moncada Leilões”

reserva-se o direito de cobrar juros à taxa legal para as

operações comerciais.

ART. 11º - Transferência de titularidade
A titularidade sobre o bem só se transfere para o

comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a

quantia total da venda em numerário (até ao valor

máximo de € 2.500), cheque visado ou transferência

bancária. No caso de o pagamento se efectuar através

de cheque não visado, só se considera paga a quantia

total da venda depois de boa cobrança,

independentemente do bem poder estar já na posse do

comprador.

Até à transferência de titularidade, nos termos

previstos no parágrafo anterior, o bem permanece

propriedade do vendedor.

ART. 12º - Condição para levantamento
O levantamento de qualquer bem só será autorizado

depois de paga a quantia total da venda.

ART. 13º - Responsabilidade pelo levantamento
O levantamento e transporte de um bem é da inteira

responsabilidade do comprador, considerando-se que

qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores o

é a título de cortesia, não podendo decorrer qualquer

tipo de responsabilidade pelo facto. A eventual

indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui,

igualmente, qualquer responsabilidade da “Cabral

Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores

ou colaboradores.

ART. 14º - Responsabilidade após prazo de
levantamento
Levantado o bem, ou decorrido o prazo de dez (10) dias

contados da data da última sessão do leilão 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, nos termos do preçário em vigor.

ART. 15º - Responsabilidade da “Cabral Moncada
Leilões”
Qualquer perda ou dano, incluindo furto ou roubo,

tendo por objecto algum bem arrematado e não

levantado, que ocorra no prazo de dez (10) dias a que

se refere o artigo 10º, apenas confere ao comprador o

direito a receber quantia igual à paga até esse

momento pelo bem, não tendo direito a qualquer

compensação, indemnização ou juros.

ART. 16º - Consequências do não pagamento
Caso o comprador não proceda ao pagamento da quantia

total da venda no prazo de dez (10) dias contados da data

da última sessão do leilão, a “Cabral Moncada Leilões”

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: 

a) intentar acção judicial de cobrança da quantia total

da venda;

b) notificar o comprador da anulação da venda, sem

prejuízo do direito da “Cabral Moncada Leilões” de

receber a comissão devida pelo comprador e da

consequente possibilidade de ser intentada acção

judicial para cobrança desta.

As alternativas que antecedem deverão ser

entendidas sem prejuízo de quaisquer outros direitos

de que a “Cabral Moncada Leilões” possa ser titular,

incluindo o direito de reclamar o pagamento de juros

e das despesas de remoção, armazenamento e/ou

seguro do bem a que haja lugar. De igual forma, o

facto de a “Cabral Moncada Leilões” optar

inicialmente pela hipótese prevista em a) deverá ser

entendido sem prejuízo do direito de, a todo o

tempo, pôr termo a tal acção e anular a venda nos

termos previstos em b).

B.4. RESPONSABILIDADE DA “CABRAL MONCADA
LEILÕES”
ART. 17º - Responsabilidade pelas descrições
A “Cabral Moncada Leilões” responsabiliza-se pela

exactidão das descrições (entende-se como tal as

referências à época, ao estilo, ao autor, aos materiais e



ao estado de conservação) dos bens efectuadas nos

seus catálogos, sem prejuízo de as poder corrigir

pública e verbalmente até ao momento da venda.

ART. 18º - Estado de conservação e casos especiais
Todos os bens são vendidos no estado de conservação

em que se encontram, cabendo aos potenciais

compradores confirmar pessoalmente, através do prévio

exame do bem, a exactidão da descrição constante do

catálogo, designadamente no que diz respeito a

eventuais restauros, faltas ou defeitos que ali se

mencionem.

a) no caso de bens cuja constituição inclua

mecanismos, tais como relógios ou caixas de música,

sempre que a descrição do bem no catálogo não refira

expressamente a eventual “necessidade de conserto do

mecanismo” ou expressão equivalente, deve entender-

se que o mecanismo do bem se encontra em

funcionamento;

b) nos casos previstos na alínea anterior, a

responsabilidade da “Cabral Moncada Leilões”

restringe-se ao mero funcionamento do mecanismo, e

não ao seu perfeito funcionamento, e cessa, em

qualquer caso, no momento do levantamento do bem

pelo comprador;

c) a menção a assinaturas, nomes, iniciais, marcas ou

siglas existentes num bem e a sua mera transcrição

factual na respectiva descrição não significa a

atribuição de autoria pela “Cabral Moncada Leilões” a

não ser nos casos em que essa autoria seja

expressamente assumida no início da descrição.

ART. 19º - Vícios das descrições
Verificando-se a existência de discrepância relevante

(i.e., que implique significativa alteração do valor do

bem) entre a descrição e a realidade do bem no

momento da arrematação, pode o comprador, e só este,

durante o prazo de três anos contado da data da

arrematação, solicitar a devolução da quantia total da

venda mediante a restituição do bem, no estado de

conservação em que se encontrava no momento da

arrematação, não tendo, no entanto, direito a qualquer

compensação, indemnização ou juros.

ART. 20º - Ónus da prova
Incumbe ao comprador a demonstração da existência

de discrepância relevante entre a descrição e a

realidade do bem, nos termos e para os efeitos dos

artigos anteriores.

ART. 21º - Peritagem de suporte
A “Cabral Moncada Leilões” poderá exigir ao comprador

reclamante a apresentação de uma exposição escrita

acompanhada por peritagem subscrita por perito

reconhecido no mercado nacional ou internacional,

sem prejuízo do direito que lhe assiste, em qualquer

caso, e a todo o tempo, de contrapor à peritagem

apresentada outra de valor equivalente.

ART. 22º - Fotografias
As fotografias ou representações do bem no catálogo

destinam-se, exclusivamente, à identificação do bem

sujeito a venda.

ART. 23º - Reivindicações de terceiros 
A “Cabral Moncada Leilões” não é responsável perante o

comprador por qualquer bem que, por facto imputável

ao vendedor ou a terceiro, venha a ser objecto de

reclamações ou reivindicações de terceiros e/ou

apreendido, a título provisório ou definitivo, pelas

autoridades competentes, independentemente da data

em que haja sido determinada ou efectivada a

respectiva reclamação, reivindicação ou apreensão, e

da natureza ou montante de quaisquer prejuízos,

perdas ou danos que para o comprador possam decorrer

desse facto, os quais deverão ser reclamados pelo

comprador directamente ao vendedor ou terceiro

causador.

ART. 24º - Restrições à transmissão, exportação e
similares
A “Cabral Moncada Leilões” não é igualmente

responsável perante o comprador por qualquer bem

que venha a ser impedido de sair do país ou sujeito a

qualquer outro ónus, encargo ou restrição,

designadamente quanto à detenção, uso, fruição ou

transmissibilidade, incluindo ao abrigo da legislação

de protecção do património cultural,

independentemente da data em que haja sido

efectivada a respectiva classificação, inventariação

ou arrolamento, e da natureza ou montante de

quaisquer prejuízos, perdas ou danos que para o

comprador possam decorrer desse impedimento, os

quais deverão ser reclamados pelo comprador

directamente ao vendedor ou terceiro causador. De

igual forma, constitui responsabilidade do comprador

informar-se sobre (e, se for o caso, obter) quaisquer

(i) licenças e outras formalidades ou restrições à

exportação, de Portugal para o país de destino

pretendido pelo comprador; e (ii) licenças e outras

formalidades ou restrições à importação no país de

destino pretendido pelo comprador – v.g.,

determinados países estabelecem restrições à

importação de bens incorporando elementos vegetais

ou animais.

ART. 25º - Limitação de responsabilidade
Excepto em caso de dolo e sem prejuízo do seguro

legalmente obrigatório, a eventual responsabilidade da

“Cabral Moncada Leilões” perante o comprador fica, em

qualquer caso, limitada ao montante efectivamente

pago por este pela aquisição do bem.

C. CONDIÇÕES COMUNS A VENDEDORES 
E COMPRADORES

   ART. 1º - Independência
A “Cabral Moncada Leilões”, respectivos sócios ou

representantes legais ou cônjuges, ascendentes ou

descendentes dos mesmos, não actuam, em

circunstância alguma, em seu próprio nome como

vendedores ou compradores dos bens colocados em

leilão.

ART. 2º - Autorização de publicitação
O vendedor e o comprador autorizam expressamente a

“Cabral Moncada Leilões” a fotografar, publicar,

publicitar e utilizar, sob qualquer forma e a todo o

tempo, para fins comerciais, culturais, académicos ou

outros, relacionados ou não com a realização do leilão,

a imagem e a descrição de todos os bens que através

dela tenham sido colocados em leilão.

ART. 3º - Foro
Para a resolução de qualquer conflito entre as partes

sobre a interpretação ou validade do contrato,

incluindo as presentes Condições Negociais, bem como

sobre a execução e cumprimento do mesmo, será

exclusivamente competente o foro da comarca de

Lisboa.

D. CONDIÇÕES RELATIVAS AOS LEILÕES ONLINE E
À PARTICIPAÇÃO ONLINE EM LEILÕES
PRESENCIAIS
As Condições Negociais antecedentes aplicam-se aos

leilões online e à participação online em leilões

presenciais, com as seguintes adaptações e

modificações, decorrentes da sua especificidade:

ART. 1º - Plataformas
A “Cabral Moncada Leilões” organiza leilões

exclusivamente online, no sítio Internet / website da

“Cabral Moncada Leilões”, em www.cml.pt – adiante a

“Plataforma CML”. A “Cabral Moncada Leilões” permite

ainda a participação online (incluindo a emissão de

ordens de compra e a licitação) nos respectivos leilões

presenciais, através de determinadas plataformas

geridas por terceiros – adiante as “Plataformas de

Terceiros”.

ART. 2º - Catálogo dos leilões online
Os catálogos com as imagens e as descrições de todos

e cada um dos bens que integram os leilões online

apenas estão disponíveis em versão digital na

Plataforma CML.

ART. 3º - Registo online
a) Para poder emitir ordens de compra e licitar num

leilão online, o potencial comprador deverá ser maior

de idade e registar-se antecipadamente na Plataforma

CML, preenchendo obrigatoriamente os campos de

onde constem o seu nome, morada, número de

contribuinte, contacto telefónico e email e

declarando conhecer e aceitar as presentes Condições

Negociais. 

b) Para poder emitir ordens de compra e licitar online

num leilão presencial, o potencial comprador deverá

registar-se antecipadamente numa das Plataformas de

Terceiros em que o leilão em causa tenha sido

disponibilizado pela “Cabral Moncada Leilões”,

cumprindo as regras e vinculando-se aos termos e

condições de tal plataforma. Ao fazê-lo e emitir ordens

de compra e/ou licitar num leilão presencial da “Cabral

Moncada Leilões”, o potencial comprador aceita ainda

vincular-se às presentes Condições Negociais, que

prevalecerão, em caso de contradição, sobre os termos

e condições de tal plataforma.

c) A palavra-passe escolhida e demais meios de

autenticação aquando do registo na Plataforma CML

ou, consoante o caso, numa das Plataformas de

Terceiros deverão ser mantidos confidenciais pelo

potencial comprador, responsabilizando-se este por

qualquer acesso não autorizado à respectiva conta.

d) A “Cabral Moncada Leilões” reserva-se o direito de

cancelar ou suspender o registo de quem não tiver

pontualmente cumprido obrigações, designadamente

de pagamento e levantamento de um ou mais bens, em

leilões anteriores.

ART. 4º - Ordens de compra e licitações nos leilões
online
a) Nos leilões online da “Cabral Moncada Leilões” só

serão aceites ordens de compra e licitações online

através da Plataforma CML, devendo o licitante e

potencial comprador registar-se nos termos da alínea

a) do artigo anterior;

b) Só serão aceites ordens de compra e licitações de

valor igual ou superior ao valor de base de cada bem;

c) As ordens de compra online para um determinado

bem serão automaticamente executadas pela “Cabral
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Moncada Leilões” ao melhor preço permitido por

quaisquer outras ordens de compra ou licitações online

eventualmente recebidas para o mesmo bem.

d) Os incrementos dos lances online não excederão em

nenhum caso 10% do valor da ordem de compra

precedente;

e) As ordens de compra e licitações online recebidas e

aceites pela “Cabral Moncada Leilões” são

confidenciais;

f) O licitante e potencial comprador aceita que as suas

ordens de compra e licitações na Plataforma CML, uma

vez aceites, são definitivas e não podem, por qualquer

meio, ser anuladas ou revogadas até ao termo do prazo

em que decorra o leilão em causa.

ART. 5º - Pagamento e levantamento nos leilões
online 
a) O comprador online obriga-se a pagar à “Cabral Moncada

Leilões” a quantia total devida pela venda do bem, ou seja,

o montante da arrematação, acrescido de uma comissão, a

qual inclui IVA, aplicada por escalões:

até € 300 (inclusive) – 24,60%;

na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive) –

22,14%;

na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive) –

18,45%;

na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive) –

14,76%; 

na parte que exceda € 20.000 – 12,30%;

b) Nos casos excepcionais devidamente assinalados no

catálogo, poderá ainda ser devido IVA sobre o montante da

arrematação;

c) O comprador online obriga-se a proceder ao pagamento

referido nas alíneas anteriores e a levantar o bem durante

os dez (10) dias seguintes ao termo do leilão;

d) O pagamento poderá ser efectuado através de

numerário (até ao valor máximo de € 3.000), multibanco,

transferência bancária ou cheque visado; no caso de o

pagamento se efectuar através de cheque não visado, só se

considera paga a quantia total da venda depois de boa

cobrança, independentemente do bem poder estar já na

posse do comprador;

e) A titularidade sobre o bem só se transfere para o

comprador depois de paga à “Cabral Moncada Leilões” a

quantia total de venda; até à transferência de titularidade,

o bem permanece propriedade do vendedor;

f) Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que

o pagamento devido tenha sido efectuado, a “Cabral

Moncada Leilões” reserva-se o direito de intentar acção

ou anular a venda, aplicando-se o art.º 16.º das

presentes Condições Negociais, para o qual se remete;

g) O levantamento e transporte de um bem é da inteira

responsabilidade do comprador, considerando-se que

qualquer ajuda prestada pela “Cabral Moncada Leilões”,

seus representantes, trabalhadores ou colaboradores o

é a título de cortesia, não podendo decorrer qualquer

tipo de responsabilidade pelo facto. A eventual

indicação de empresa ou pessoa para o fazerem exclui,

igualmente, qualquer responsabilidade da “Cabral

Moncada Leilões”, seus representantes, trabalhadores

ou colaboradores.

h) As regras previstas no presente artigo são

exclusivamente aplicáveis aos leilões online. Em caso

de licitação e compra online em leilões presenciais,

aplicam-se as regras destes últimos, tal como

constantes das Secções antecedentes.

ART. 6º - Inexistência do direito de livre resolução
O comprador online em leilões online ou presenciais

reconhece que, por ter efectuado uma compra em

leilão, não beneficia do direito de livre resolução do

contrato previsto na legislação que regula os contratos

celebrados à distância.

ART. 7º - Responsabilidade
a) A Plataforma CML opera, em todas as fases

(incluindo, sem limitar, registo, acesso à conta por

parte de utilizadores registados, gestão de ordens de

compra e licitações, determinação da licitação

vencedora e comunicação com os utilizadores

registados) de forma totalmente automatizada. As

Plataformas de Terceiros operam igualmente de forma

pelo menos parcialmente automatizada. Em ambos os

casos, podem ocorrer períodos de indisponibilidade da

Plataforma CML ou das Plataformas de Terceiros e/ou

problemas e erros de funcionamento das mesmas, os

quais podem ser causados por múltiplos factores,

incluindo, designadamente, problemas de ligação à

Internet, sobrecarga, vírus e ataques informáticos e

inconsistências e erros de programação – adiante os

“Problemas de Funcionamento da Plataforma”. 

b) No caso dos leilões online, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma podem comprometer a

realização de um ou mais leilões online ou afectar, dentro

de determinado leilão, um ou mais lotes; de igual forma,

os Problemas de Funcionamento da Plataforma podem

afectar a generalidade dos utilizadores, um grupo de

utilizadores ou apenas determinado utilizador em

concreto, que pode, designadamente, não se conseguir

registar, não conseguir aceder à respectiva conta, não

conseguir colocar uma ordem de compra ou uma

licitação, colocar uma ordem compra ou uma licitação

que não venha a ser tida em consideração ou não receber

determinadas comunicações (por exemplo de licitação

ultrapassada) ou receber comunicações erradas.

c) No caso dos leilões presenciais, os Problemas de

Funcionamento da Plataforma podem levar a que um ou

mais utilizadores não se consigam registar, não consigam

aceder à respectiva conta, não consigam colocar ordens

de compra ou licitações, coloquem uma ordem de compra

ou uma licitação que não venha a ser tida em

consideração ou não recebam determinadas

comunicações (por exemplo de licitação ultrapassada) ou

recebam comunicações erradas. Assim, sempre que um

potencial comprador pretenda certificar-se da efectiva

licitação de determinado ou de determinados bens,

deverá comparecer e licitar pessoalmente no respectivo

leilão, considerando a “Cabral Moncada Leilões” que a

presença do potencial comprador é, em qualquer caso, a

forma mais adequada de salvaguardar os seus interesses.

d) Nem a “Cabral Moncada Leilões”, nem os seus

representantes, trabalhadores ou colaboradores poderão,

em caso algum, ser responsabilizados por quaisquer

Problemas de Funcionamento da Plataforma.

e) No caso de se verificar um Problema de

Funcionamento da Plataforma num leilão online, a

“Cabral Moncada Leilões” poderá, mas não se encontra

obrigada a, repetir o leilão afectado ou recolocar os bens

afectados em novo leilão presencial ou online. No caso de

se verificar um Problema de Funcionamento da

Plataforma num leilão presencial, caberá ao pregoeiro

decidir, com total poder discricionário, qualquer dúvida

que ocorra.

IMPORTANTE

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS
– RGPD
Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a

Política de Privacidade a que está adstrita, e para que

se remete, a “Cabral Moncada Leilões” compromete-se a

tratar os dados pessoais de forma lícita, com respeito

pelo princípio da boa-fé e com absoluta

confidencialidade, garantindo que os dados pessoais

recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos

relativamente às finalidades para que são recolhidos e

tratados.

REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS – Lei nº 98/2015, de 18.8.2015 e
Dec. Lei nº 44/2016 de 17.8.2016
Todos e cada um dos bens constituídos por metais

preciosos, colocados em venda pela “Cabral Moncada

Leilões”, observam o disposto no referido diploma e

respectivo regulamento, encontrando-se devidamente

contrastados sempre que tal é legalmente exigível.

CITES - CONVENÇÃO SOBRE O COMÉRCIO
INTERNACIONAL DAS ESPÉCIES DE FAUNA E
FLORA SELVAGENS AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de

espécies da fauna e flora selvagens protegidas,

colocados em venda pela “Cabral Moncada Leilões”,

foram previamente certificados em conformidade com

as disposições da CITES. Nos termos da legislação

aplicável, o respectivo comprador deverá solicitar o

novo registo em seu nome junto da autoridade

competente.

INFORMAÇÃO PRESTADA NOS TERMOS DA LEI
144/2015 (ENTIDADES DE RESOLUÇÃO
ALTERNATIVA DE LITÍGIOS DE CONSUMO - RAL).
Em caso de litígio o consumidor pode recorrer a uma

Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de

consumo:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de

Lisboa

http://www.centroarbitragemlisboa.pt/ 

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do

Vale do Ave/Tribunal Arbitral

http://www.triave.pt/ 

CIAB – Centro de Informação, Mediação e Arbitragem

de Consumo (Tribunal Arbitral de Consumo)

http://www.ciab.pt/pt/ 

CNIACC – Centro Nacional de Informação e

Arbitragem de Conflitos de Consumo

http://www.arbitragemdeconsumo.org/ 

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do

Distrito de Coimbra

http://www.centrodearbitragemdecoimbra.com 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de

Conflitos de Consumo do Algarve

http://www.consumoalgarve.pt 

Centro de Informação de Consumo e Arbitragem do

Porto

http://www.cicap.pt 

Mais informações em Portal do Consumidor

www.consumidor.pt

Maio 2019
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CABRAL

PrÓXiMos lEilõEs
PrEsEnciAis

lEilão 203

Antiguidades e obras de Arte 
Moderna e contemporânea

2 e 3 de dezembro de 2019

lEilõEs onlinE

regularidade semanal

carácter temático

www.cml.pt  HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
De segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00

VENDA DE BENS EM LEILÃO

AVALIAÇÃO INFORMAL / MARCAÇÕES  
213 954 781 - info@cml.pt

A avaliação informal de bens para efeitos da sua 
colocação em leilão é um serviço prestado gratuitamente
e sem compromisso;  
As marcações deverão ser efectuadas previamente,
com a possível antecedência, ficando sujeitas à 
ordem por que forem recebidas.

AVALIAÇÃO FORMAL / MARCAÇÕES  
213 954 781 - info@cml.pt

A Cabral Moncada Leilões assegura um serviço
permanente de avaliação formal de bens,
designadamente para efeitos de partilha, de seguro,
de venda em leilão, de actualização de activos
patrimoniais, etc.
Para obter informação mais detalhada sobre os
ser viços de avaliações prestados, respectivas
condições, tabela de honorários em vigor, etc.,
consulte o “Guia do Cliente”.

COMPRA DE BENS EM LEILÃO
Presencialmente
Necessário preencher e assinar o impresso próprio;
ser-lhe-á entregue uma raquete numerada com que
deverá licitar.

Através de ordem de compra
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(incluído no catálogo e disponível em www.cml.pt)
pelo menos três horas antes do início da respectiva
sessão. O pregoeiro licitará e adquirirá pelo interessado
o bem ou bens indicados pelo mais baixo valor
que lhe for possível, não excedendo o valor máximo
que para os mesmos tenha sido especificado. 

Por telefone
Necessário preencher e assinar o impresso próprio 
(incluído no catálogo e disponível em www.cml.pt)
pelo menos três horas antes do início da respectiva
sessão. A CABRAL MONCADA LEILÕES disponibiliza-
-se igualmente para efectuar as diligências necessárias
para os contactar telefonicamente, de forma a permitir
a sua participação por essa via na licitação de um
bem ou bens determinados.

Através das Plataformas Internacionais Online onde
o leilão presencial tenha sido disponilizado.

TESOURARIA - COMPRADORES
Rosário  Azevedo / Clara Ferraz / Helena Bairrão
Oleiro / Pedro Mendes - tc@cml.pt

TESOURARIA - VENDEDORES
Dulce Quaresma / Joana Loureiro - tvf@cml.pt

RESULTADOS DOS LEILÕES estão disponíveis em
www.cml.pt. 
Os resultados das ordens de compra deverão ser 
solicitados pelos interessados directamente, por email
ou por telefone no horário de expediente.
Pagamento e levantamento de lotes adquiridos:
deverão ser efectuados pelo comprador nos 10 dias
seguintes à data da compra; o respectivo 
levantamento poderá ser efectuado imediatamente
após o final da sessão e diariamente durante 
o horário de expediente. 
Recebimentos de lotes vendidos: deverão ser 
solicitados pelo vendedor 28 dias após a venda do bem.

PRÓXIMOS LEILÕES / ENTREGA DE PEÇAS
Os bens a colocar em venda nos próximos leilões 
poderão ser recebidos desde já.
Chama-se a atenção para a conveniência de a respectiva
entrega ser efectuada com a maior antecedência
possível, a fim de os lotes poderem ser devidamente
avaliados, catalogados e fotografados.

informações gerais
leilões Presenciais

Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.
Rua Miguel Lupi, 12 A/D • 1200-725 Lisboa • Portugal

Tel:(+351) 213 954 781 • Fax: (+351) 213 955 115
info@cml.pt • www.cml.pt

Pessoa ColeCtiva 503 556 858 • MatRiCUlaDa Na CoNseRvatÓRia Do ReGisto CoMeRCial sob o MesMo NúMeRo • CaPital soCial De 60.000 eURos
titUlaR De aUtoRização DGae PaRa o exeRCíCio Da aCtiviDaDe leiloeiRa De 23.11.2015 

titUlaR Da aPÓliCe De seGURo De ResPoNsabiliDaDe Civil HisCox € 200.000 Nº 2503667
RePReseNtaNtes leGais: MiGUel CabRal De MoNCaDa - NiF 153528362 • PeDRo MaRia De alviM - NiF 180311336

seguramos os bens que nos são
confiados numa companhia 

e numa corretora de referência,
especializadas em seguros de arte
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segurosarte@villasboas.pt
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guiA do cliEntE
APRESENTAÇÃO
Fundada em 1996, e sediada no centro de Lisboa, a
Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda,
comercialmente designada por CABRAL MONCADA
LEILÕES,
é uma empresa portuguesa especializada em
ANTIGUIDADES E OBRAS DE ARTE e ARTE MODERNA E
CONTEMPORÂNEA, desenvolvendo a sua actividade em
duas áreas principais: LEILÕES - PRESENCIAIS E ONLINE
- e AVALIAÇÕES; e duas complementares: PERITAGENS e
CONSULTADORIA.

Sujeita a sua actividade ao disposto no Decreto-Lei 
n.º 155/2015, que estabelece o regime jurídico da
actividade leiloeira, e às suas CONDIÇÕES NEGOCIAIS,
disponíveis em todos os seus catálogos e no seu website
www.cml.pt. 

É titular de autorização DGAE para o exercício da actividade
leiloeira de 23.11.2015 e da apólice de seguro de
responsabilidade civil Hiscox € 200.000 nº 2503667. É
administrada pelos seus sócios Miguel Cabral de
Moncada e Pedro Maria de Alvim.

Para além dos seus próprios leilões, a CABRAL MONCADA
LEILÕES está preparada para organizar e realizar leilões
específicos / temáticos, de maior ou menor dimensão,
únicos ou periódicos, a solicitação das pessoas ou empresas
interessadas.

Paralelamente, a CABRAL MONCADA LEILÕES assegura
um serviço permanente de consultadoria, peritagem e
avaliação de bens, em particular antiguidades, mobiliário,
pintura, escultura e arte sacra, arte Lusíada, pratas, jóias,
porcelanas orientais e europeias, faianças, tapeçarias,
bronzes e metais, objectos de arte, livros, manuscritos e
encadernações, gravuras, etc., designadamente para efeitos
de partilha, de seguro, de venda em leilão, de actualização
de activos patrimoniais, etc.

O presente GUIA DO CLIENTE constitui uma síntese
meramente informativa das CONDIÇÕES NEGOCIAIS em
vigor (para que se remete em www.cml.pt.), e dos passos
a seguir para uma eventual venda ou compra em leilão. Nele
poderão ser obtidas respostas para as questões que mais
frequentemente nos são colocadas.

Nota preliminar: as CONDIÇÕES NEGOCIAIS aplicam-se a
todos os leilões organizados pela CABRAL MONCADA
LEILÕES sejam eles presenciais ou online; aos leilões
online e à participação online em leilões presenciais, as
referidas CONDIÇÕES NEGOCIAIS são aplicáveis com as
adaptações e modificações decorrentes da sua especificidade
nelas expressamente previstas e para que se remete.

COMO VENDER BENS EM LEILÃO?

Avaliação informal de bens para efeitos da sua
colocação em leilão – gratuita*

Deverá simplesmente contactar a CABRAL MONCADA
LEILÕES e marcar uma data para o efeito.
A avaliação informal, a realizar nas instalações da
empresa, para um número necessariamente restrito de
bens, será apresentada sob a forma de Proposta de
Contrato; é gratuita e não implica qualquer obrigação de
colocação em leilão. *(Excepto vinhos).

Que fazer no caso de não poder trazer o bem consigo?
Se o bem for de difícil transporte ou muito frágil, poderá,
nos casos em que a CABRAL MONCADA LEILÕES assim o
entenda, ser feita uma estimativa provisória a partir de uma
boa fotografia do bem, com indicação das respectivas
dimensões e referência a eventuais marcas, assinaturas ou
quaisquer outras referências relevantes. Da mesma forma, a
avaliação, informal, é gratuita e não implica qualquer
obrigação de colocação em leilão.

Avaliação de bens em casa
A solicitação do interessado, e sempre que o entender
necessário ou conveniente, a CABRAL MONCADA LEILÕES
poderá fazer deslocar peritos seus à casa ou ao local onde
se encontrem os bens, para aí procederem à respectiva
avaliação informal para efeitos da sua colocação em
leilão. Tal como nos casos anteriores, a avaliação, informal,
é gratuita e não implica qualquer obrigação de colocação
em leilão.

Avaliação formal de bens
Sempre que, porém, o interessado pretenda dispor de uma
avaliação formal, escrita e assinada – designadamente para
efeitos de partilhas, de seguro, de colocação em leilão, de
actualização de activos patrimoniais, ou qualquer outra
finalidade – e o solicite, a CABRAL MONCADA LEILÕES
poderá igualmente fazer deslocar peritos seus para esse
efeito à casa ou ao local onde se encontrem os bens.

Neste caso, a marcação e as condições da avaliação deverão
ser estabelecidos previamente, sendo o custo da avaliação,
sobre a qual incide IVA, calculado por escalões, da seguinte
forma:

até € 50.000 – 2%
entre € 50.001 e € 100.000 – 1,75%
entre € 100.001 e € 500.000 – 1,5%
entre € 500.001 e € 1.000.000 – 1,25%
entre € 1.000.001 e € 1.500.000 – 1,00%
entre € 1.500.001 e € 2.000.000 – 0,75%
superior a € 2.000.001 – 0,50%

Notas: O custo da avaliação formal dos bens que
subsequentemente sejam colocados e vendidos em leilão
será deduzido ao montante devido pelo proprietário à
CABRAL MONCADA LEILÕES.

Independentemente da sua colocação em leilão, 
a CABRAL MONCADA LEILÕES chama a atenção para
a conveniência de:
• Assegurar o seguro dos bens em causa, de

preferência através de uma companhia e de uma
corretora de referência, especializadas em seguros de
arte;

• No caso de os bens estarem seguros, proceder à sua
actualização, e consequente revisão dos respectivos
prémios;

• A CABRAL MONCADA LEILÕES recomenda para o efeito
a Hiscox / Villas-Boas ACP – Seguros de Arte,
segurosarte@villasboas.pt e telefone 21 323 60 23, junto
de quem segura todos os bens que lhe são confiados e
com quem mantém uma parceria há mais de dez anos, no
âmbito da qual lhe prestarão toda a assistência de que
possa necessitar.

Que fazer em seguida?
Tomada a decisão de colocar o bem ou bens em leilão, 

a CABRAL MONCADA LEILÕES informá-lo-á da data da
realização dos leilões subsequentes e das condições
negociais em vigor.

Do “Contrato de Prestação de Serviços para Colocação de
Bens à Venda em Leilão” a celebrar necessariamente entre a
CABRAL MONCADA LEILÕES e o vendedor proprietário do
bem constarão obrigatoriamente, para além das Condições
Negociais inerentes ao vendedor, a identificação
completa, civil e fiscal deste, a identificação e a
descrição de todos e cada um dos bens, a comissão e
taxas devidas e o preço mínimo de venda acordado
pelas partes.
O preço mínimo de venda acordado pelas partes,
também designado por reserva, corresponderá ao valor
estipulado pela avaliação efectuada; o mesmo valor
constará expressamente no correspondente catálogo.
(Preço mínimo de venda acordado pelas partes no contrato /
reserva = valor de base para leilão, no catálogo).

Encargos sobre o vendedor
Comissão* variável em função do montante da venda
Seguro** Hiscox / Villas-Boas ACP ............... 1% sobre o valor
da reserva, incluindo bens não vendidos
Despesas administrativas
Leilões presenciais: ....................................... € 10,00
por bem, incluindo bens não vendidos
Leilões online ................................................ € 2,00
por bem, incluindo bens não vendidos
Fotografias no catálogo*** variável em função da dimensão
IVA ....... incide apenas sobre a comissão e demais serviços
prestados (não sobre o valor da arrematação)

DIREITOS DE AUTOR – Lei 24/2006**** quando o preço de
venda seja superior a € 3.000; % variável em função do valor,
nos termos da lei; no caso de o autor, os herdeiros do autor
ou quem validamente os representar solicitar tal pagamento
à CABRAL MONCADA LEILÕES antes de esta ter efectuado
o pagamento ao vendedor, o vendedor autoriza
expressamente a CABRAL MONCADA LEILÕES a deduzir do
montante líquido que lhe seria devido a quantia devida a
título de direito de sequência.
*    devida apenas em caso de venda do bem; incide sobre o preço de
venda atingido; a deduzir do montante da arrematação
** incide sobre o valor da reserva acordada 
*** Preçário: 1/1 pág. – € 120; ½ pág. – € 60; ¼ pág. – € 30
**** 4% sobre o preço de venda entre € 3.000 e € 50.000; 3 %
entre € 50.000,01 e € 200.000; etc. 
o montante total da participação do autor em cada transacção
não pode exceder € 12.500,00

NOVO REGIME JURÍDICO DA OURIVESARIA E DAS
CONTRASTARIAS – Lei nº 98/2015, de 18.08.2015 e Dec.
Lei nº 44/2016 de 17.8.2016
Todos e cada um dos bens constituídos por metais
preciosos, colocados em venda pela “Cabral Moncada
Leilões”, observam o disposto no referido diploma e
respectivo regulamento, encontrando-se devidamente
contrastados sempre que tal é legalmente exigível.
Custos:
Certificado ou Declaração que seja necessário emitir por
Perito para efeitos da legalização do lote junto da
Imprensa Nacional - Casa da Moeda: € 10 (+ IVA)
Aposição de marcas pela IN-CM: as diversas taxas estão
previstas na Portaria 403-B/2015.
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CERTIFICADO CITES – Convenção sobre o Comércio
Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens
Ameaçadas de Extinção
Todos e cada um dos bens incorporando materiais de
espécies da fauna e flora selvagens protegidas a colocar em
venda pela Cabral Moncada Leilões terão de ser
previamente certificados, em conformidade com as
disposições da CITES, pelo Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas.
Custos por certificado / por lote: 
Emissão do certificado pelo ICNF...€ 31,30 (isento de IVA)
Administrativos .................................€ 10 (+ IVA)

Quando recebe o vendedor a quantia da venda?
No caso de venda do bem, a CABRAL MONCADA LEILÕES
obriga-se a fornecer ao vendedor a conta de venda no
prazo de dez (10) dias a contar do pagamento integral
pelo comprador; o pagamento da quantia da venda,
deduzidas as comissões, serviços e impostos devidos, ocorrerá
no prazo de oito (8) dias subsequente à disponibilização
da conta de venda, cabendo ao vendedor contactar a
leiloeira para o efeito.

Considerando que o comprador deve efectuar o pagamento
no prazo de 10 dias a contar da data da última sessão do
leilão, é, por conseguinte, expectável (mas não garantido,
na medida em que dependente do pagamento e
levantamento do bem pelo comprador) que o pagamento
ao vendedor tenha lugar no prazo de 28 dias a contar da
data da última sessão do leilão.

Bens não vendidos em leilão (retirados); sua
recolocação em venda
Ao assinar o contrato o vendedor poderá autorizar
expressamente a recolocação em leilão dos bens não
vendidos com a seguinte redução: Leilões presenciais:
30%; Leilões online: 50%. Nesse caso, não serão devidas
despesas de armazenamento previstas no preçário em vigor.

COMO COMPRAR BENS EM LEILÃO?

LEILÕES PRESENCIAIS

Antes do leilão presencial – Catálogo e exposição
O catálogo de cada leilão presencial está disponível em
www.cml.pt; a sua versão impressa pode ser obtida
directamente junto da CABRAL MONCADA LEILÕES.
Os bens que integram o leilão presencial ficam expostos ao
público, das 10h00 às 20h00, ao longo dos cinco dias que
antecedem a realização da primeira sessão. O período de
exposição inclui sempre um fim-de-semana de forma a
facilitar a visita a quem tem dificuldade em o fazer durante
a semana. No domingo é apenas das 15h00 às 20h00.

Calendário habitual das sessões dos leilões presenciais
Os leilões presenciais podem ter uma ou várias sessões,
distribuídas ao longo de uma ou de duas semanas. Todas as
sessões se realizam nas instalações da CABRAL MONCADA
LEILÕES com início às 19h30, terminando habitualmente
cerca das 23h00.

Acesso e licitação
É livre e gratuito o acesso à sala onde decorrem os leilões
presenciais, não havendo qualquer obrigatoriedade de licitar.
Sem falar já da clientela habitual, são bem-vindos todos os
interessados em presenciar um leilão pela primeira vez, bem
como todos aqueles que não tenham qualquer experiência
de licitação.
A CABRAL MONCADA LEILÕES terá todo o gosto em
poder prestar todas as informações e esclarecimentos que
possam ajudar o interessado a familiarizar-se com o

funcionamento do leilão e a efectuar nas melhores
condições a arrematação desejada.
É aconselhável estabelecer previamente o montante
máximo que está disposto a oferecer na licitação do bem
que tem em vista. Lembre-se de que terá de pagar
também a comissão devida pelo comprador e o IVA sobre
ela incidente.

Como licitar?
Existem diversas formas de licitar e comprar bens nos
leilões presenciais:

pessoalmente; ordem de compra; pedido de licitação
telefónica; através das Plataformas Internacionais
Online onde o leilão presencial tenha sido
disponilizado. 

Pessoalmente
O interessado deverá registar-se à entrada das instalações da
CABRAL MONCADA LEILÕES bastando preencher e assinar
o impresso que lhe será fornecido para o efeito (nome,
morada, telefone, nº do bilhete de identidade/passaporte,
nº fiscal de contribuinte; as Condições Negociais inerentes
ao comprador encontram-se reproduzidas no referido
impresso); ser-lhe-á entregue uma raquete numerada com
que deverá licitar.
Para o fazer basta levantar e mostrar claramente ao pregoeiro
a raquete numerada que recebeu depois de se ter registado;
o pregoeiro aceitará a sua oferta logo que possa. Uma vez
terminada a licitação e arrematado o bem, o pregoeiro
referirá em voz alta o número da raquete que o arrematou e
repetirá o respectivo valor de venda, passando ao seguinte.

Através de ordem de compra
O impresso de ordem de compra poderá ser obtido em
www.cml.pt ou solicitado à CABRAL MONCADA LEILÕES.
Basta preencher, assinar e entregar o referido impresso,
pessoalmente, por e-mail ou por fax, pelo menos três horas
antes do início da respectiva sessão. O pregoeiro licitará e
adquirirá pelo interessado o bem ou bens indicados pelo
mais baixo valor que lhe for possível, não excedendo o valor
máximo que para os mesmos tenha sido especificado. 
O serviço de execução de ordens de compra é prestado a
título de cortesia aos compradores que não possam estar
presentes e têm carácter confidencial e gratuito.

Por telefone
O impresso de pedido de licitação telefónica poderá ser
obtido em www.cml.pt ou solicitado à CABRAL
MONCADA LEILÕES. Basta preencher, assinar e entregar o
referido impresso, pessoalmente, por e-mail ou por fax, pelo
menos três horas antes do início da respectiva sessão. Será
contactado telefonicamente pela CABRAL MONCADA
LEILÕES a partir da sala onde decorre o leilão, em
momento anterior à colocação em praça do bem ou bens
que pretende licitar, por forma a poder acompanhar a
respectiva licitação.
O serviço de licitação telefónica é prestado a título de
cortesia aos compradores que não possam estar presentes e
têm carácter confidencial e gratuito.

Através das Plataformas Internacionais Online onde o
leilão presencial tenha sido disponilizado. 

LEILÕES ONLINE

Conforme referido no início do Guia do Cliente, as
Condições Negociais aplicam-se aos leilões online e à
participação online em leilões presenciais, com as
adaptações e modificações, decorrentes da sua
especificidade, para que se remete.

Antes do leilão online
Os catálogos com as imagens e as descrições de todos e
cada um dos lotes que integram os leilões online apenas
estão disponíveis em versão digital no website da
“Cabral Moncada Leilões” www.cml.pt

Como licitar nos leilões online?

Registo e licitação nos leilões online – ordens de compra
Para poder licitar, o potencial comprador online deverá ser
maior de idade, registar-se antecipadamente no website
da “Cabral Moncada Leilões”, preenchendo obrigatoriamente
os campos de onde constem o seu nome, morada, número
de contribuinte, contacto telefónico e e-mail e declarando
conhecer e aceitar as Condições Negociais. 
O potencial comprador online deverá manter confidencial
a password que escolheu no acto do registo e é
responsável pela sua utilização.

Irrevogabilidade e confidencialidade
As ordens de compra online recebidas durante a
realização do leilão online através do website da “Cabral
Moncada Leilões”, uma vez aceites, são definitivas e não
podem ser anuladas ou revogadas; as ordens de compra
online recebidas e aceites pela “Cabral Moncada Leilões”
são confidenciais.

Valor mínimo e execução das ordens de compra
Para poder ser aceite, a ordem de compra (licitação) deverá
ser de valor igual ou superior ao valor de base de cada bem.
Se a sua ordem de compra (licitação) para determinado
lote for superior ao respectivo valor de base, a plataforma
de licitação incrementará gradual e automaticamente as
licitações em cumprimento da sua ordem de compra, por
forma a garantir que a mesma cobre quaisquer outras
ordens de compra de valor inferior à sua (até atingir o
valor máximo por si indicado, o qual, sendo confidencial,
poderá todavia consultar a todo o tempo).
Nos casos em que sejam recebidas duas ordens de compra
com o mesmo valor, terá prioridade a que for recebida em
primeiro lugar.
Se, em qualquer momento, o valor máximo estabelecido
na sua ordem de compra (licitação) for ultrapassado,
receberá um e-mail com essa informação. Poderá então, se
o desejar, apresentar uma nova ordem de compra
(licitação) de valor superior.

Período de apresentação das ordens de compra 
(licitações)
As ordens de compra (licitações) podem ser submetidas na
plataforma online desde o início do leilão até ao encerramento
da licitação de cada um dos lotes que o integram.

Evolução da licitação online
Os incrementos das licitações online são estabelecidos
pela “Cabral Moncada Leilões” de acordo com a seguinte
tabela:

Intervalo de valores (€)         Evolução (€)
0 - 50                                      2
50 - 100                                   5
100 - 200                                 10
200 - 300                                 20
300 - 800                                25
800 - 1.400                              50
1.400 - 3.000                           100
3.000 - 8.000                          250
8.000 - 14.000                        500
14.000 - 30.000                      1.000
30.000 - 80.000                      2.500
Acima de 80.000                     5.000
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Monitorização da licitação
Assim que inserir uma ordem de compra (licitação) num
lote, receberá, no écran, uma notificação que o informará
se a mesma é (ou não) a mais elevada. Se o valor máximo
da sua ordem de compra (licitação) for ultrapassado,
receberá essa informação por e-mail, e terá acesso a um
“link” onde o poderá aumentar. Aconselhamo-lo a
acompanhar o processo de licitação dos seus lotes
enquanto durar o leilão, por forma a garantir que a sua
ordem de compra (licitação) é a mais elevada até ao seu
encerramento.

Termo do leilão
A licitação dos lotes encerrará, progressiva e
sequencialmente, com intervalos de 15 segundos entre
cada lote, a partir da hora prevista para o termo do leilão.
Todavia, nos casos em que seja recebida uma ordem de
compra (licitação) para determinado lote até três
minutos antes da hora do termo do leilão, a “Cabral
Moncada Leilões” prolongará automaticamente a
licitação desse lote durante mais três minutos, contados
a partir da hora de apresentação da última ordem de
compra (licitação); e assim sucessivamente. O
encerramento da licitação de cada lote em concreto
estará indicado junto ao mesmo.
O prolongamento da hora de encerramento da licitação de
qualquer lote não afectará a dos lotes seguintes, o que
poderá resultar no encerramento dos mesmos fora da sua
ordem numérica.

Lotes ganhos
Se mantiver a sua posição de melhor licitador até ao
encerramento da licitação do(s) lote(s), receberá um e-mail,
no fim do leilão, com informação sobre a(s) sua(s)
compra(s).

Inexistência do direito de livre resolução
O comprador online em leilões online ou presenciais
reconhece que, por ter efectuado uma compra em leilão,
não beneficia do direito de livre resolução do contrato
previsto na legislação que regula os contratos celebrados
à distância.

Responsabilidade
A plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES
opera, em todas as fases (designadamente registo,
acesso à conta por parte de utilizadores registados, gestão
de ordens de compra e licitações, determinação da
licitação vencedora e comunicação com os utilizadores
registados) de forma totalmente automatizada. 

Podem ocorrer períodos de indisponibilidade da
plataforma online da CABRAL MONCADA LEILÕES ou
das Plataformas de Terceiros e/ou problemas e erros de
funcionamento das mesmas, os quais podem ser causados
por múltiplos factores, incluindo, designadamente,
problemas de ligação à Internet, sobrecarga, vírus e
ataques informáticos e inconsistências e erros de
programação. 

No caso dos leilões online, os problemas de
funcionamento da plataforma podem comprometer a
realização de um ou mais leilões online ou afectar, dentro
de determinado leilão, um ou mais lotes.

De igual forma, os problemas de funcionamento da
Plataforma podem afectar a generalidade dos
utilizadores, um grupo de utilizadores ou apenas
determinado utilizador em concreto, que pode,
designadamente, não se conseguir registar, não

conseguir aceder à respectiva conta, não conseguir
colocar uma ordem de compra ou uma licitação, colocar
uma ordem compra ou uma licitação que não venha a ser
tida em consideração ou não receber determinadas
comunicações (por exemplo de licitação ultrapassada)
ou receber comunicações erradas.

Nem a CABRAL MONCADA LEILÕES nem os seus
representantes, trabalhadores ou colaboradores
poderão, em caso algum, ser responsabilizados por
quaisquer problemas de funcionamento da
plataforma.

No caso de se verificar um problema de
funcionamento da plataforma num leilão online, a
CABRAL MONCADA LEILÕES poderá, mas não se
encontra obrigada a, repetir o leilão afectado ou
recolocar os bens afectados em novo leilão presencial ou
online.

DEPOIS DO LEILÃO – PRESENCIAL OU ONLINE

Se comprar um bem em leilão, presencial ou online,
quais as minhas obrigações?
1. Por cada lote, deverá pagar o montante total da
venda, isto é, o montante da arrematação (valor de
martelo) a que acresce a comissão do comprador, a
qual incide por escalões, acrescida de 23% de IVA:

2. Deverá levantar o bem.

Pagamento e levantamento de bens adquiridos:
Prazo: devem ser efectuados nos dez (10) dias seguintes
à data da compra; o levantamento de qualquer bem só
será autorizado depois de paga a quantia total da venda, nos
termos adiante referidos.
     Forma: independentemente da nacionalidade do
comprador (sendo necessária a sua identificação
completa), o pagamento pode ser efectuado através de:

Multibanco;
Transferência bancária (deverão ser indicados o nº do leilão,
o nº do lote e o nº de licitação do cliente);
Cheque visado (deverá ser emitido à ordem de Cabral
Moncada Leilões; as despesas a que haja lugar são da
responsabilidade do comprador);
Numerário até € 3.000 (Nota: valores superiores a esse
montante deverão ser efectuados pelo comprador directamente
nas contas abaixo indicadas; não é aceite numerário para
pagamento de bens adquiridos nos leilões online).

Por favor note que não são aceites cartões de crédito.

LEILÕES PRESENCIAIS E LEILÕES ONLINE
Banco: Banco BPI, S.A. 
Nome da conta: Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda.
IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2
SWIFT Code: BBPIPTPL

Posso comprar um lote retirado de leilão?
Bens retirados de um leilão por não terem sido licitados
podem ser vendidos posteriormente pelo valor de base,
acrescido da comissão e imposto devidos, nos termos do
art. 9º das Condições Negociais Relativas aos
Compradores. 

Tais bens não são negociáveis em nenhum caso.
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o bem
pago tenha sido levantado pelo comprador, este ficará
responsável pelo pagamento das despesas de
armazenamento, nos termos da tabela em vigor:

CUSTOS DE ARMAZENAGEM DE LOTES ADQUIRIDOS

todos os leilões, presenciais e online

LEILÕES ONLINE – ADJUDICAÇÃO A TERCEIRO EM
CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO
Decorrido o referido prazo de dez (10) dias sem que o
pagamento devido tenha sido efectuado, a “Cabral
Moncada Leilões” reserva-se o direito de vender o bem a
terceiro pelo seu valor de arrematação ou de o recolocar
em venda num leilão online, sem que o cliente comprador
se possa opor ou pedir qualquer indemnização.

IMPORTANTE

REGULAMENTO GERAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
– RGPD
Nos termos e para os efeitos do RGPD e conforme a Política de
Privacidade a que está adstrita, e para que se remete, a “Cabral
Moncada Leilões” compromete-se a tratar os dados pessoais de
forma lícita, com respeito pelo princípio da boa-fé e com
absoluta confidencialidade, garantindo que os dados pessoais
recolhidos são adequados, pertinentes e não excessivos
relativamente às finalidades para que são recolhidos e
tratados.

CERTIFICADO CITES
Nos termos da legislação aplicável, o comprador de bem sujeito
a certificado CITES deverá solicitar o novo registo em seu nome
junto da autoridade competente.

A presente síntese tem natureza meramente informativa. Não
substitui nem dispensa a consulta das Condições Negociais em
vigor, reproduzidas nos Contratos, nos Impressos de Inscrição
para Licitação Presencial, de Ordem de Compra / Pedido de
Licitação Telefónica, publicadas em todos os catálogos da
CABRAL MONCADA LEILÕES e disponíveis no site www.cml.pt.

Maio 2019

Mobiliário/Objectos grandes Objectos pequenos

Até 30 dias Após o 30º dia Até 30 dias Após o 30º dia
Gratuito 30 € + 2 € por dia Gratuito 30 € + 1 € por dia

até € 300 (inclusive) (20%) 24,60%,
IVA incluído

na parte que exceda € 300 
e até € 1.000 (inclusive)

(18%) 22,14%,
IVA incluído

na parte que exceda € 1.000 
e até € 3.000 (inclusive)

(15%) 18,45%, 
IVA incluído

na parte que exceda € 3.000 
e até € 20.000 (inclusive)

(12%) 14,76%, 
IVA incluído

na parte que exceda € 20.000 (10%) 12,30%, 
IVA incluído
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ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA
MODERN AND CONTEMPORARY ART
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