
 

 

Comunicado de Imprensa 

 

Anselmo 1910 lança relógio Carrara, de Giuliano Mazzuoli  

A Anselmo 1910 apresentou, no passado sábado, dia 17 de outubro, o novo 

relógio Carrara do mestre Giuliano Mazzuoli, num evento realizado no Espaço 

Cook It, em Lisboa, que contou com a presença do artista e do ator e 

Embaixador da marca, Ricardo Pereira. 

Durante o evento Mazzuoli ofereceu a Ricardo Pereira uma das obras da 

coleção. Ao receber o relógio, o ator mostrou-se sensibilizado “por saber que 

estava a receber das mãos de um grande artista uma peça única produzida com 

enorme paixão e rigor”. 

Por seu lado, o mestre reconheceu que “Ricardo Pereira foi escolhido para 

amigo da marca Carrara por ter o perfil típico dos utilizadores daqueles relógios 

- jovem, moderno, trendy e dinâmico” 

O novo relógio Carrara, cuja caixa é esculpida no mesmo mármore que Miguel 

Ângelo usou na execução das suas obras de arte, é comercializado em Portugal 

pelas Joalharias Anselmo 1910, que têm o exclusivo da marca. Os preços de 

cada peça única variam entre os 3.600 e os 5.800 euros. 

O mármore utilizado na construção dos relógios é retirado das pedreiras de 

Carrara, localizadas a 100 km de Florença, tendo como principal característica 

os veios brancos e cinzas de diferentes tons.  

Os lotes de mármore são todos distintos pelo que cada relógio Carrara 

concebido por Giuliano Mazzuoli tem uma identidade única e irrepetível. O 

mostrador em cerâmica, azul, branco ou preto, alberga um movimento 

automático Suíço. Os ponteiros dos minutos retangulares apresentam uma 

aparência tridimensional, a pulseira de couro é inserida diretamente na caixa 

e o fecho de báscula é trabalhado em aço maciço. 

 



 

 

 

Sobre a Anselmo 1910 

No início do século XX, em que o relógio de pulso se popularizou no mundo, nasceu em Portugal 

a Anselmo 1910, no seio de uma família que tem no seu ADN a paixão pela relojoaria e pela 

joalharia. Anselmo dos Santos Torres abriu a sua primeira Ourivesaria em Torres Vedras 

imediatamente após a implantação da República. Passados mais de 100 anos, o espaço ainda 

mantém a traça original e a placa pintada ao estilo “Art Deco” com a insígnia “Anselmo S. 

Torres”. Atualmente a empresa tem mais três joalharias: Colombo e Amoreiras, em Lisboa, e 

Arena Shopping, em Torres Vedras. No âmbito da sua estratégia de crescimento, a Anselmo 

1910 associou-se recentemente à Academia Portuguesa de Cinema, como parceiro principal dos 

Prémios Sophia, e à Fundação Gulbenkian, como Mecenas do ciclo de Música de Câmara. O ator 

Ricardo Pereira e a atriz Anabela Teixeira são amigos da marca.  

 

Saiba mais sobre a Anselmo 1910 em: www.facebook.com/anselmo1910?fref=ts 

 

Para mais informações contactar o gabinete de imprensa da Anselmo 1910: 

 

Isa Martins / isa.martins@jervispereira.pt / 21 391 66 00 / 93 604 09 04 

Sara Clara / sara.clara@jervispereira.pt / 21 391 66 05 

www.jervispereira.pt 
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