
 
 
Comunicado de Imprensa 

 

Joias Anselmo 1910 voltam a brilhar nos Prémios Sophia 

A Anselmo 1910 é, foi terceiro ano consecutivo, parceira da Academia Portuguesa de 

Cinema nos Prémios Sophia. 

Para a edição de 2016, realizada a 13 de maio, no CCB – centro Cultural de Belém, a 

prestigiada joalharia fundada por Anselmo dos Santos Torres, produziu e ofereceu os 

21 troféus que serão entregues na Gala desta noite e, ainda, uma joia da sua coleção, 

que se destina à vencedora da categoria de “Melhor Atriz”. 

Para além dos Prémios Sophia a Anselmo 1910 tem vindo a apoiar outras atividades da 

Academia Portuguesa de Cinema designadamente os Prémios Sophia Estudante, 

atribuídos anualmente em novembro, e a recém-inaugurada exposição “Troféus das 

Academias do Mundo”, uma iniciativa pioneira a nível internacional, que junta, pela 

primeira vez, vinte e oito troféus de várias Academias de Cinema.  

Nesta exposição os Sophia, produzidos pela Anselmo 1910, brilham ao lado de troféus 

emblemáticos como o Óscar da Academia de Hollywood, o Goya da Academia 

Espanhola, o César da Academia Francesa ou o Bafta da Academia Inglesa, entre 

outros. 

A arte e a cultura fizeram sempre parte do ADN da Anselmo 1910. Por isso a empresa 

tem vindo a reforçar o apoio a atividades culturais de relevo, não só da Academia 

Portuguesa de Cinema mas também da Gulbenkian, da qual é mecenas da temporada 

da música de câmara. 

 

Sobre a Anselmo 1910: 

A história da empresa 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 quatro joalharias, localizadas em espaços nobres, no 

Colombo e nas Amoreiras, em Lisboa, no Arena Shopping, em Torres Vedras, e, desde 

o final de abril, nos Clérigos, no Porto. 

A Anselmo 1910 produz e comercializa uma das mais famosas marcas próprias de 

joalharia em Portugal, reconhecida pela qualidade e trabalhada exclusivamente por 

artesãos portugueses. Paralelamente comercializa marcas internacionais de grande 

prestígio como a Piaget, Pasquale Bruni, Armas, Pesavento, K di Kuore e Carrera. 

É ainda representante em Portugal de reconhecidas marcas de relógios, 

designadamente Panerai, Piaget, Jaeger Le-Coultre, Frank Muller, Montblanc, Giuliano 

Mazzuoli (marca exclusiva), Tag-Heuer, Oris, SevenFriday, CT Scuderia. 

 O leque de produtos é complementado com carteiras, blocos de notas, trolleys e 

botões de punho das marcas Montblanc e Encelade. 

 

Saiba mais em http://www.anselmo1910.com/ 

 

 

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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