PRÉMIO LITERÁRIO GLÓRIA DE SANT’ANNA
GRUPO DE ACÇÃO CULTURAL DE VÁLEGA

GUIA DO LEILÃO
Artigos a licitar:

PALAVRAS ASSEADAS de Rui Paes
Grafite e sanguínea s/papel, 2007 – (medidas emoldurado 40,2 x 31,3 cm)
FLORES DO SILÊNCIO DO MAR de Andrea Paes - 2016

Ouro e prata oxidada ornamentada com coral vermelho, cor-de-rosa, branco e jade verde.
A peça vem acompanhada com uma corrente de prata de 90 cm
DA NATUREZA MORTA de Inez Andrade Paes
Acrílico sobre cartão - 2016 (medidas emoldurado 32,5 x 23,7 cm)

O leilão encontra-se regulado pelas presentes condições / informação:
•

•
•

Valor base de licitação de cada peça: 100,00 Euros (as peças não podem ser vendidas
abaixo deste valor).

O lance mínimo é de 20,00 Euros. Se aparecerem dois lances do mesmo valor para a
mesma peça, será considerada a ordem de entrada na caixa do correio electrónico.
Lance por correio electrónico para:
de 1 a 18 de Fevereiro de 2017,
todos os dias das 17H30 às 23H30, hora de Portugal Continental.

•

Convém verificar o último lance que será apresentado em:
https://gloriadesantanna.wordpress.com/leilao/

•
•
•

O vencedor será incluído como patrocinador do Prémio (2017) se assim o desejar.
Os interessados devem identificar-se com o nome, endereço e contacto telefónico.
Não poderão participar pessoas que não tenham capacidade jurídica plena para a celebração
de contractos onerosos, nomeadamente os menores de dezoito anos.

•
•

As ofertas são irrevogáveis por isso definitivas.
O vencedor deverá efectuar o pagamento por transferência bancária ou outra a combinar,
até ao dia 25 de Fevereiro de 2017. Após pagamento a peça pode ser levantada ou ser-lhe-á
enviada. A combinar.
Se o vencedor não efectuar o pagamento, a Peça será atribuída à segunda melhor oferta e
assim sucessivamente.

•
•
•
•

Comprometem-se os licitantes a manter as suas ofertas válidas até 2 semanas após o Leilão.
A administração vê-se no direito de não aceitar lances de pessoas que não estejam
devidamente identificadas.
À administração do Prémio Literário Glória de Sant’Anna que efectua o Leilão, reserva-se o
direito de cancelar ofertas de licitantes que não cumpram com as condições descritas acima.

•

Os casos omissos serão resolvidos pela administração do Prémio Literário Glória de Sant’Anna
- GAC, que é soberano e de cujas decisões não haverá recurso.

•

O valor da venda das peças reverterá na sua totalidade a favor do Prémio Literário Glória de
Sant’Anna - GAC.

O GRUPO DE ACÇÃO CULTURAL DE VÁLEGA (GAC), Associação de Utilidade Pública de âmbito
cultural, nos termos do Decreto-lei n.º 460/77, por despacho publicado em DR II Série n.º 174, de 31
de Julho de 1998, em colaboração com várias entidades patrocinadoras, e a Família de Glória de
Sant'Anna, organizam o Prémio de Poesia denominado “PRÉMIO LITERÁRIO GLÓRIA DE
SANT’ANNA”, destinado a galardoar o melhor trabalho apresentado. V e r REGULAMENTO

Mais informação: http://gloriadesantanna.wordpress.com

