Instruções para a
aceitação e submissão de
ARQUEOLOGIA

Na Catawiki, estamos sempre a progredir. Estamos neste momento a evoluir para um forte segmento premium, o
que oferece mais oportunidades de sucesso, para nós e para si.
Dos 14 milhões de visitantes que chegam à nossa plataforma todos os meses, obtemos informações valiosas e
ﬁcamos a saber os artigos por que são apaixonados e o que preferem comprar. Com a sua ajuda, queremos
garantir que correspondemos continuamente a esta procura e oferecemos os objetos especiais que o nosso
crescente número de licitantes quer comprar e pelos quais se sente entusiasmado.
Queremos ser a plataforma online mais conﬁável para comprar estes artigos genuínos.
Na Catawiki, seguimos os regulamentos da Convenção da UNESCO de 1970. Acreditamos que o comércio
internacional de antiguidades deve seguir criteriosamente estas regras para que tenha sucesso e possa
prosperar em todo o mundo.
Nestas instruções, deﬁnimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões de
arqueologia. Também indicamos o que precisamos de si para colocar essas peças a leilão com sucesso. Estas
instruções servem para igualar a posição de todos os nossos vendedores.
Teremos o maior prazer em disponibilizar espaço nos nossos leilões para os seus lotes, desde que cumpram os
requisitos de elevada qualidade indicados, e estaremos ao seu dispor para ser também ﬂexíveis e irmos ao
encontro do que for melhor para si. Os nossos especialistas e gestores de contas estarão totalmente disponíveis
para o apoiar e orientar para que tenha sucesso na Catawiki. Obrigado por estar connosco nesta emocionante
viagem!

Arqueologia
Premium
Autenticidade - Qualidade Conformidade legal
Na Catawiki, incluímos os melhores artigos
arqueológicos nos nossos leilões.
Estes objetos únicos são realmente para
todos: de artigos especiais para o
colecionador que está a começar a objetos
excecionais para o colecionador mais
experiente.

Porque os potenciais compradores visitam a
Catawiki à procura de artefactos especiais e
raros, os nossos especialistas escolhem
cuidadosamente cada peça incluída nos
nossos leilões, garantindo que têm qualidade
premium e são apresentadas da melhor forma
possível.
Fazemos isto porque queremos manter os
nossos licitantes empolgados, permitindo que
encontrem as peças em que estão
interessados, e garantir que os nossos
vendedores desfrutam de excelentes
experiências de venda.

Instruções para os
produtos
Na Catawiki, leiloamos objetos ou
antiguidades arqueológicas
genuínas da era pré-histórica, das
civilizações antigas (incluindo a romana,
grega e egípcia) e do início do período
medieval.

Para os nossos leilões, procuramos e selecionamos
cuidadosamente objetos que:
●

sejam artefactos (objetos feitos pelo homem), estruturas
ou enterros antigos datados de antes de 1000,
colecionáveis e decorativos, além de originais

●

tenham várias origens culturais

●

estejam em bom estado ou que tenham sido
proﬁssionalmente restaurados ou reparados sem terem
perdido a sua aparência ou construção original

●

estejam avaliados em, pelo menos, 75 €

●

sejam originários de países que cumprem a Convenção
da UNESCO de 1970 e sejam vendidos a partir de países
que cumprem as Leis do Património Cultural Nacional

●

venham com uma proveniência detalhada

Artefactos colecionáveis e decorativos datados de antes de 1000
Procuramos artefactos, estruturas ou enterros antigos, incluindo fragmentos e objetos (feitos pelo homem)
completos:
●

que tenham interesse para os colecionadores; por exemplo, por causa da sua origem cultural, da sua tipologia, do
local histórico onde foram encontrados ou por terem pertencido a pessoas importantes

●

que sejam elementos decorativos de um interior

●

incluindo ferramentas, armas,
cerâmica, vidro e esculturas
pré-históricas
de várias origens culturais
que vão desde os
tempos pré-históricos,
aos antigos gregos,
romano, egípcios,
Próximo-Oriente

●

Artefactos adequados apenas em grupos de vários artigos
Alguns objetos comuns podem ser oferecidos em grupos de vários artigos para garantir que os lotes são
apelativos comercialmente:
●

fragmentos de artigos simples ou comuns feitos de prata ou ouro

●

ﬂechas ou ferramentas simples de sílex e bronze

●

simples anéis, pregadeiras, ferramentas, etc. comuns de bronze e ferro

Artefactos e antiguidades de origem asiática não são adequados para os nossos leilões de arqueologia,
mas podem ser oferecidos para o nosso leilão de arte e antiguidades asiáticas

Artefactos que não são adequados para os nossos leilões
Não consideramos certos tipos de artigos adequados para os nossos leilões, pois normalmente têm pouco
interesse para os licitantes ou não são permitidos por lei. Estes incluem:
✘

artigos feitos a partir de restos mortais humanos

✘

artigos que são fragmentos muito pequenos ou insigniﬁcantes de objetos bastante comuns
○

que não são feitos de metais preciosos

○

que não mostram um estilo especíﬁco que possa ser claramente atribuídos a um determinado período

✗

✗

✗

Estado
Para serem adequados para os nossos leilões, os artigos ou fragmentos devem estar num estado digno de ser
colecionado ou exibido. Isto signiﬁca que, além de objetos intactos, também aceitamos artigos que:
●
●
●

também possam estar daniﬁcados
possam ser compostos por diferentes fragmentos que se complementam
tenham sido proﬁssionalmente restaurados ou reparados sem terem perdido a sua aparência ou construção original

Objetos intactos
Objeto em bom estado

Estado

Fragmentos proﬁssionalmente restaurados ou
reparados ainda dignos de serem exibidos

Estado

Objeto composto por fragmentos de
vários artigos (ﬁvela e cinto)
Objetos daniﬁcados, mas ainda
bastante completos

Vidro com rachas

Objeto reparado

Objeto restaurado à sua forma
original

Estado
Artigos que não estejam num estado aceitável, dignos de serem colecionados e exibidos, têm pouco interesse
para os licitantes e não são adequados para os nossos leilões. Isto inclui, por exemplo:
●
●
●

artigos que não foram restaurados ou que o respetivo restauro não tenha sido feito por um proﬁssional
artigos que foram restaurados ou reparados de uma forma que alterou a sua aparência ou construção original
artigos compostos por diferentes fragmentos que não se encaixam/não parecem ser do mesmo período e estilo

✗
Artigos (bastante comuns) muito corroídos

✗
Vidro que foi restaurado e composto por
fragmentos, alterando a sua forma, que deixou de
ser ﬁel ao seu estado original

Requisitos para a
importação e exportação
de objetos culturais
O comércio de antiguidades é regido por
vários regulamentos nacionais e
internacionais.
A Convenção da UNESCO de 1970, relativa
ao comércio ilícito de antiguidades, é um
conjunto mundial de regras estabelecidas
para impedir o tráﬁco ilegal de objetos e
antiguidades culturais.

Os vendedores e compradores devem seguir
todas as regras para garantir a legalidade do
que compram e vendem, de modo a não
infringir a Convenção.
Na Catawiki, os nossos especialistas
selecionam cuidadosamente cada artigo
incluído nos nossos leilões e veriﬁcam a
proveniência de cada lote para garantir um
comércio em conformidade com a lei.

Enquadramento jurídico para negociar antiguidades
A exportação de bens culturais, como artes e antiguidades, está sujeita a regras estritas, especiﬁcadas na
legislação:
●

●

A Convenção da UNESCO de 1970 sobre os Meios de Proibição e Prevenção da Importação, Exportação e
Transferência Ilícitas de Propriedade Cultural é um tratado internacional que deﬁne o enquadramento jurídico para a
exportação de bens culturais.
○

No site da UNESCO, pode pesquisar as leis nacionais relativas ao património cultural numa base de dados:
www.unesco.org/culture/natlaws

○

O site do ICOM fornece uma lista vermelha de objetos culturais em risco em África, América Latina, Líbia, Egito
e, especialmente, Síria, Iraque e Afeganistão: http://icom.museum/programmes/ﬁghting-illicit-traﬃc/red-list/

A importação e exportação de bens culturais requer, na maioria dos casos, uma licença e é acompanhada de perto
pela alfândega. Os controlos aduaneiros tem especial atenção aos bens culturais que possam ter sido roubados ou
exportados ilegalmente de um país não pertencente à UE. Se os objetos culturais não forem acompanhados pela
licença exigida, a exportação será interrompida.
○

●

As licenças de exportação são emitidas pelo Serviço de Inspeção do Património Cultural do Ministério da
Educação, Cultura e Ciência. Encontre aqui um exemplo da respetiva Lei do Património Holandês

Não aceitamos objetos que foram exportados recentemente dos seus países de origem se os mesmos não foram
exportados legalmente, nem aceitamos objetos de países que tenham requisitos legais para antiguidades para os
quais não conhecemos as leis aplicáveis.

Requisitos para a proveniência
Para garantir que os artigos foram exportados legalmente e cumprir os regulamentos, exigimos uma
proveniência para cada artigo.
●
●

Uma boa proveniência aumentará o valor de uma antiguidade.
Descreve a origem e a história da propriedade de um objeto, incluindo:
○
os seus anteriores proprietários,
○
o nome ou as iniciais de coleções particulares ou institucionais nas quais o artigo foi mantido
○
nomes de casas de leilão, negociantes ou galerias que venderam o artigo
○
exposições ou museus em que o artigo foi exibido
○
referências na literatura sobre o artigo, etc.
Exemplo: “Comprada numa casa de leilões alemã, Lote 140, 28 de outubro de 2015; Colecção britânica
particular, propriedade do Sr. Jones; adquirida de uma coleção particular dos anos 50.”

A sua declaração de proveniência deve sempre incluir as seguintes informações:
Comprado pelo proprietário atual em >ano< e >país<
A >nome ou iniciais do colecionador, negociante, casa de leilões, Feira de Antiguidades, etc.<
Estava numa coleção desde >ano<, antes disso etc.

Pode encontrar aqui um modelo fácil de usar.

Instruções de
submissão
Os potenciais compradores licitam
tendencialmente em lotes com uma boa
descrição, em que todas as informações
relevantes estão indicadas com clareza, e,
claro, com fotos bonitas.

Descrição do lote
Para ajudar a incentivar os potenciais
compradores a licitarem no seu lote, deve
incluir uma descrição detalhada do(s) seu(s)
objeto(s). Esta deve ser completa e honesta,
seguindo as instruções da próxima página.

Instruções para a descrição
Se estiver a utilizar o nosso site para adicionar os seus lotes, aparecerão dicas para o orientar e lhe dizer quais as
informações que precisamos de saber sobre o seu lote. Os campos que preencher ajudam a apresentar as informações
de uma forma fácil para o comprador ler.
A informação necessária inclui:
●
tipo de objeto
●
número de objetos
●
cultura
●
material
●
século/período
●
país de origem
●
estado - descreva detalhadamente o estado do objeto no
campo da descrição
●
dimensões (em cm)
●
indicação das licenças de exportação, quando aplicável
Todos os objetos devem ter uma indicação clara da sua proveniência, indicando a sua origem e história da propriedade.
Por favor, certiﬁque-se de que preenche sempre a declaração de proveniência e inclui uma foto claramente legível da mesma
no seu lote.

Instruções de
submissão
Incluir boas fotograﬁas é fundamental para
cativar os compradores, garantindo que
licitam no seu lote.
Comprar online signiﬁca que os potenciais
licitantes não têm a possibilidade de ver o
seu lote pessoalmente, pelo que fotograﬁas
detalhadas e de elevada qualidade são
muito importantes.

Fotograﬁas
Para permitir que os nossos especialistas, assim
como os nossos licitantes, tenham uma boa
ideia do artigo, exigimos:
●

uma visão de 360º do artigo

●

imagens de perto de detalhes
importantes, de acordo com as instruções
da próxima página

Instruções para as imagens
●

Fotografe o seu artigo num fundo liso e neutro, de
preferência uma parede branca.

●

Evite fundos que distraiam, que desviam a atenção do
seu objeto. Evite também auto-retratos ou mãos.

●

Certiﬁque-se de que as fotos mostram apenas o(s)
artigo(s) que quer oferecer para leilão.

✗ ✗

✓
✓

Instruções para as imagens
●

Inclua imagens das costas, fundo, topo, lados e
interior, quando aplicável. Em caso de vários artigos,
fotografe todos os artigos juntos, bem como cada um
deles separadamente.

●

Inclua imagens nítidas de detalhes especíﬁcos, como
uma assinatura ou monograma, qualquer detalhe
decorativo, um logótipo, título ou inscrição e, quando
relevante, do interior.

●

Sinais de desgaste ou danos (mínimos) devem ser
claramente mostrados nas imagens. Inclua imagens
nítidas de partes reparadas ou restauradas.

●

Para avaliar a autenticidade de um artigo, também
examinamos a estrutura do material e a
corrosão/pátina. Portanto, precisamos de imagens
nítidas de perto com uma resolução alta e uma
exposição adequada.

Instruções para as imagens - Exemplos

Obrigado

