
 
 

Comunicado de Imprensa 

 

Anselmo 1910 reforça aposta no Cinema Português  

A Anselmo 1910, joalharia com mais de cem anos de história, volta a ser patrocinador 

oficial dos Prémios Sophia da Academia Portuguesa de Cinema. 

Desde a edição dos Prémios Sophia de 2014 que a Anselmo 1910 assumiu o compromisso de 

apoiar o cinema português a distinguir o que de melhor de faz em Portugal nas artes 

cinematográficas. 

Na edição de 2016 a joalharia irá oferecer 22 trofeus com 21 cm de altura em liga de metal 

com banho ouro e verniz mate. Em novembro de 2015 a Anselmo 1910 já tinha oferecido 

os quatro galardões entregues na Cerimónia Sophia Estudante, aos potenciais vencedores 

do Sophia Estudante. 

Segundo Nuno Torres, bisneto do fundador e CEO da Anselmo 1910, “Nos últimos anos 

temos intensificado o nosso apoio à área da cultura: primeiro, através do acordo com a 

Academia Portuguesa de Cinema, para parceiro principal dos Prémios Sophia; mais 

recentemente, tornando-nos Mecenas do ciclo de música de câmara da Fundação Calouste 

Gulbenkian. São apostas que visam dar o nosso contributo em áreas fulcrais da cultura feita 

em Portugal, associadas a instituições de referência nas suas áreas de atividade. 

A história da casa joalheira remonta ao início do século XX, quando Anselmo dos Santos 

Torres abriu a sua primeira ourivesaria em Torres Vedras, imediatamente após a 

Implantação da República. Um século depois o espaço 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, localizadas em espaços nobres - Amoreiras e Colombo, em Lisboa, 

Arena Shopping, em Torres Vedras. Em 2016 vai abrir a sua primeira loja na cidade do 

Porto, na movimentada zona dos Clérigos, junto à também centenária livraria Lello. 

 

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