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Memorabilia desportiva
Premium Porque os potenciais compradores visitam a 

Catawiki à procura de artigos especiais e raros 
relacionados com o desporto, os nossos 
especialistas escolhem cuidadosamente cada 
peça de memorabilia incluída nos nossos leilões, 
garantindo que têm qualidade premium e são 
apresentadas da melhor forma possível.

Fazemos isto pois 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 na 
Catawiki.

Na Catawiki, leiloamos

memorabilia desportiva e artigos relacionados 
com desporto de qualidade premium 

que são difíceis de encontrar e apelativos 
para os apaixonados entusiastas do 
desporto.
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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.
 
Nestas instruções, definimos quais são as peças especiais que os licitantes procuram nos nossos leilões 
de memorabilia desportiva. 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!
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Instruções para os 
produtos

Para os nossos leilões, procuramos e selecionamos artigos 
que sejam: 

● autênticos e colecionáveis, como equipamento desportivo 
emitido ou utilizado num jogo, fotografias assinadas ou 
peças de carros de corrida

● fabricados ou licenciados pelo proprietário dos direitos da 
marca registrada

● relacionados com grandes eventos desportivos ou uma 
série do campeonato do mundo

● comprovadamente utilizados ou vestidos durante um jogo 
por um atleta 

● objetos comprovadamente vintage de equipas ou clubes 
famosos 

● assinados à mão por atletas com a respetiva assinatura 
original

● valor mínimo do lote é 50 € 

Na Catawiki, leiloamos

memorabilia desportiva de qualidade 
premium 

que seja apelativa para os apaixonados 
entusiastas do desporto e colecionadores.
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Artigos colecionáveis de memorabilia desportiva

Para os nossos leilões, procuramos artigos colecionáveis autênticos relacionados com grandes 
eventos desportivos, campeonatos do mundo, que tenham pertencido a atletas ou que tenham sido 
utilizados por atletas, incluindo:

● artigos futebolísticos autênticos assinados à mão, como camisolas, sapatos, bolas de futebol ou luvas de 
guarda-redes

● artigos desportivos autênticos assinados à mão, como luvas de boxe, calções de boxe, bolas de basquetebol, 
camisolas de basquetebol, raquetes de ténis, bolas de ténis, bonés de basebol ou roupas de equipas desportivas

● artigos emitidos ou utilizados em jogos, como camisolas, sapatos ou luvas
● camisolas de futebol vintage sem assinatura de clubes famosos anteriores a 2000 e equipamento desportivo 

vintage 
● livros e biografias desportivos sem assinatura esgotados ou de edições limitadas
● artigos licenciados oficiais e autênticos, como tochas olímpicas ou merchandising de edição limitada
● fotografias assinadas à mão
● peças originais de veículos desportivos motorizados obtidos em locais de colisão
● obras de arte relacionadas com o desporto
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Artigos colecionáveis de memorabilia desportiva

Artigos que não são adequados para os nossos leilões incluem:
⨯ artigos com assinaturas bordadas, estampadas, impressas, pré-impressas ou de secretariado
⨯ artigos com várias assinaturas (não mais de 4 assinaturas)
⨯ réplicas não licenciadas
⨯ artigos falsificados, não oficiais ou não registados
⨯ artigos de merchandising amplamente disponíveis comprados online ou num clube ou loja de fãs

X
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Memorabilia desportiva que foi fabricada ou 
licenciada pelo proprietário dos direitos da marca 
registada

● Artigos colecionáveis e interessantes que são fabricados especialmente numa quantidade 

limitada

● Artigos relacionados com grandes eventos desportivos, uma série do campeonato do mundo, 

uma equipa ou um atleta
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Artigos com uma assinatura original à mão 

comprovada  

● Autêntico e assinado pessoalmente pelo próprio signatário - 
que não seja uma assinatura impressa ou secretarial

● De preferência, com foto a comprovar o momento da 
assinatura e um certificado ou carta de autenticidade de um 
autenticador confiável e respeitado mundialmente
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Exemplos de certificados de autenticação 

confiáveis
PSA/DNA EUA  https://www.psacard.com/
JSA Authentication EUA https://www.spenceloa.com/
Upper Deck EUA http://www.upperdeck.com/
Icons Reino Unido http://www.icons.com/
Steiner EUA https://www.steinersports.com/
TriStar EUA http://www.tristarauthentic.com/
Panini Authentic EUA http://www.paniniamerica.net/
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Estado

Como descrever corretamente o estado:

○ O estado de um artigo é muito importante para um colecionador 
○ Artigos em mau estado apenas são aceites se forem muito raros

● Novo/como novo - nas mesmas condições em que foi originalmente 
vendido/recebido/obtido

● Muito bom - mostra alguns pequenos sinais insignificantes de desgaste
● Bom - mostra desgaste típico ou leve perda de cor
● Razoável - gasto; os bordados, costuras e etiquetas não estão soltos
● Mau - bastante gasto; bordados, costuras e etiquetas soltos; cor desbotada 

pelo sol, perda significativa de cor
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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 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.
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Instruções de submissão 

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:
● nome do atleta, equipa e/ou clube
● se o artigo está assinado ou não assinado
● se o artigo inclui ou não um certificado de autenticidade 

conceituado (se o artigo estiver assinado)
● se o artigo tem moldura ou não
● tamanho do artigo (tamanho da camisola/sapatos ou 

tamanho da foto/moldura)
● estado do artigo
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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 página seguinte

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.
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Instruções para as fotos

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

● Evite ter distrações no fundo.
As fotos devem mostrar apenas o(s) artigo(s) que pretende oferecer para leilão.
Evite auto-retratos. Não aceitamos imagens em que o objeto está a ser segurado por uma pessoa.

● Utilize as suas próprias imagens do(s) artigo(s). Não utilize fotografias da internet ou não copie imagens de 
lotes de outros vendedores.

● Os licitantes estão interessados   em ver o maior número de detalhes possível. Portanto, inclua sempre 
imagens das costas, fundo, topo, lados e do interior, quando aplicável. Se tiver vários artigos num lote, 
fotografe todos os artigos oferecidos juntos, bem como cada artigo separadamente.

● Inclua imagens nítidas de perto de todos os detalhes, assinaturas e logótipos.

● Inclua fotos de alta resolução de todas as etiquetas da camisola, casaco, sapatos, etc. Se não fornecer 
estas fotos, o lote não será aceite e será enviado de volta.

● Os sinais de desgaste ou os danos (ligeiros) devem ser claramente mostrados nas imagens. Inclua 
imagens nítidas de peças reparadas ou restauradas.
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