
 

 

 

Comunicado de Imprensa 

 

30 de setembro 

Anselmo 1910 anima 30º aniversário do Amoreiras 

Shopping com sessões de styling de jóias 

Por ocasião do 30º aniversário do Amoreiras Shopping, a joalharia Anselmo 1910 

convida jornalistas e clientes para um animado programa de styling de jóias, numa 

ação orientada pela blogger e consultora de imagem Mónica Lice d’“O blogue da Mini-

Saia”. 

Os convidados vão ter acesso a uma consulta personalizada sobre o tipo de jóias mais 

adequado ao seu perfil. Mónica Lice irá avaliar o “estilo” e fisionomia dos convidados, 

surpreendendo-os com a experiência glamorosa de usarem peças de alta joalharia 

portuguesa e, também, de algumas das mais afamadas casas internacionais. 

Com esta iniciativa, que decorre no dia 30 de setembro, a Anselmo 1910 presta 

homenagem ao Amoreiras Shopping Center que, durante trinta anos, conseguiu manter 

um posicionamento de vanguarda e liderança.  

O mítico centro comercial, que a 27 de setembro de 1985 iniciou um novo conceito de 

consumo designado “comércio integrado”, com múltiplos tipos de comércio e serviços 

num espaço comum, é celebrado durante o mês de setembro através de várias ações 

de animação e uma exposição intitulada “Do Alto dos meus 30 Anos”. A exposição 

enfatiza o futuro do Amoreiras Shopping, sem nunca esquecer a sua história. 

 

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, 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. 

 

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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