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editorial

Portojóia: 30 edições
a celebrar a joalharia
portuguesa
A celebrar 30 edições, a Portojóia regressa à Exponor
com um evento dedicado ao passado e ao futuro da
joalharia portuguesa. De 26 a 29 de setembro, esta
que é a principal montra ibérica de joalharia, ourivesaria e relojoaria, homenageia as raízes do setor e faz
a ponte entre a tradição da arte e a visão global do
design. Entre os cerca de 150 expositores presentes,
são destacadas algumas das técnicas tradicionais da
joalharia portuguesa e outras inspirações interculturais que se projetam globalmente.
A tradição constrói a cultura de valor associada à joalharia portuguesa e o mundo é a sua nova morada.
“Roots and Wings” é o mote desta 30ª edição que marca um olhar mais atento para as técnicas tradicionais
que diferenciam o setor e as novas tendências que
dão aso a uma visão mais global e inovadora. É nesta
dicotomia equilibrada que, em simultâneo, se valorizam as técnicas mais ancestrais e se destacam peças
versáteis marcadas pela globalização e interculturalidade. A herança de uma tradição que se vai adaptando aos novos conceitos de consumo, sem nunca
perder a sua essência.
Segundo Amélia Estêvão, Diretora de Produto, “queremos que esta edição se diferencie de todas as outras.
Não só porque comemoramos 30 edições, mas porque
sentimos que o setor da joalharia portuguesa se encontra numa dinâmica de constante evolução e adaptação que merece e deve ser divulgada. Com o mote
escolhido, pretendemos valorizar as marcas tradicionais e ao mesmo tempo dar visibilidade às gerações
de designers mais recentes”.
A edição anterior reuniu cerca de 10.000 visitantes e
165 expositores, entre eles 25 marcas internacionais e
35 jovens designers.
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Arts & Jewels
Este ano, a Portojóia volta a convergir sinergias entre a joalharia e outros setores criativos como a moda, design, decoração e ilustração. A iniciativa, lançada na edição
passada, tem como principal objetivo elevar a joalharia portuguesa para lá das suas
fronteiras e integrá-la em setores dominantes e em permanente evolução.
Uma aposta da Exponor na associação da arte à joalharia, com a apresentação
de propostas criativas que se inspiram nas tendências do mercado.

Eugénio Campos & Diana Pereira
A reconhecida marca de joias portuguesa uniu-se à modelo e designer
de roupa Diana Pereira para a criação de uma peça exclusiva. Pensada
para se adaptar a qualquer situação, num quotidiano marcado pela
azáfama, esta criação destaca-se
pela improbabilidade dos seus criadores e pela delicadeza com que trabalham os materiais.

Telma Mota & Madre
As técnicas de produção artesanais da
Madre unem-se à inspiração orgânica
das joias de Telma Mota numa peça
que conjuga formas geométricas, texturas e materiais. O trabalho em cerâmica
do projeto de mobiliário ganha agora
uma nova dimensão com a delicadeza
das peças da designer, num trio criativo
que contrasta a geometria das peças
de decoração com a organicidade da
jovem joalheira.

Liliana Guerreiro & Castelbel
A contemporaneidade de Liliana Guerreiro e a tradição cravada nos aromas
da Castelbel: esta parceria une a joalharia à centenária marca de produtos
artesanais de casa e corpo, tendo por
base a cultura portuguesa. Numa parceria que convoca a um olhar atento
sobre as nossas raízes, as duas marcas
procuram levar a portugalidade aos
quatro cantos do mundo.

André Rocha & Pedro Guimarães
Convocando a ilustração e escultura
para uma nova escala, Pedro Guimarães, reconhecido artista plástico, e
André Rocha, criador da 1+1 Alianças,
desenvolveram uma peça multidimensional que coloca em evidência
o contraste entre a joia, que é usada
como corpo da criação, e a escultura
que tem um suporte próprio. A fusão
destas duas áreas resulta de um cruzamento entre o abstrato e o figurativo que se esbarra com uma intensa
paleta cromática.
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Jewel’s Labs
Com o objetivo de inspirar e informar quem visita a Portojóia, esta edição volta a
apresentar o Jewel’s Labs que consiste na criação de boxes onde, de forma disruptiva, marcas convidadas expõem as suas criações, construindo uma montra de
tendências de exposição e venda de joias.
O espaço Jewel’s Labs desta 30ª edição da Portojóia conta com a participação
das marcas Scar ID, Mesh, Mimata e Wings of Feeling.
A Scar ID é uma loja-galeria no Porto
que aposta numa cuidada seleção de
pequenas coleções, edições limitadas
e peças únicas de design global, nas
áreas do design de moda, acessórios,
mobiliário, produto e naturalmente, na
joalharia. Referenciada não só pela
curadoria de produto, mas principalmente pela forma como concebe uma
coerência estética entre as várias disciplinas do design, a Scar ID tem vindo
a aperfeiçoar, ao longo dos seus quase
seis anos de existência, a criação de um
ambiente singular para a relação entre
o produto e o público consumidor.

A Mesh foi criada em 2015 com o principal objetivo de produzir joias contemporâneas, práticas e acessíveis a todos:
apresenta peças minimalistas, mas plenas de simbolismo na sua mensagem.
Com design próprio e conceção em
Gondomar – terra de excelência nesta

arte – a Mesh conta ainda com uma forte componente de personalização através da coleção Make It Personal que
permite gravar mensagens ou apenas
um nome.
A Mimata apresenta
uma estética contemporânea
nascida de uma base
clássica, dando forma a joias minimais
e sofisticadas. A assinatura de Joana
Mieiro, designer da
marca, oscila entre
o instinto racional de construir e desconstruir geometrias e o impulso emocional conduzido pelo desejo e pelo sonho. Um universo de ícones, memórias e
simbolismos que representam o universo da marca.
A Wings of Feeling
é uma marca que
aposta no design,
criando peças autênticas e intemporais. Seguindo
os cânones de
moda internacional e mantendo o
conceito fulcral de
cada joia, a Wings
of Feeling aposta na intemporalidade.
A marca defende que as joias guardam
memórias, contam histórias e fazem recordar momentos e pessoas especiais.
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Campanha AORP
Portuguese Jewellery Legacy

Legacy: nova campanha
de promoção da joalharia
portuguesa celebra o passado
para proteger o futuro

texto de consumo global, através do
design e da comunicação com um novo
público ávido de peças com identidade e
história”.
Ao mesmo tempo que pretende valorizar
a tradição, a campanha faz a apologia
dos valores de sustentabilidade, comércio justo e consumo responsável. O objetivo é mostrar como a joalharia – com um
longo ciclo de produto, que pode ir até à
eternidade, contraria a tendência insustentável do mercado de consumo.
“Portuguese Jewellery Legacy” é a nova
campanha internacional do setor da
joalharia portuguesa, que visa a valorização da joia como um legado. Um legado de arte, de valores, de memórias,
passado de geração em geração, num
ciclo eterno.
Promovida pela AORP – Associação de
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, a
campanha remete para os valores da
eternidade e intemporalidade das joias
portuguesas, recuperando as técnicas e
desenhos tradicionais, que atravessam
o tempo. Entre estes estão o colar de grilhão, os brincos barrocos ou o fio de trancelim. Por detrás de cada peça está uma
história que faz parte do imaginário coletivo português e que a AORP quer agora
dar a conhecer ao mundo.
Segundo Nuno Marinho, Presidente da
AORP, “fizemos um profundo trabalho de
identificação das técnicas e das empresas especializadas em cada técnica, que
na sombra das suas oficinas, preservam
o legado de arte e tradição, que nos caracteriza e diferencia em todo o mundo.
Paralelamente fomos ao encontro das
marcas contemporâneas que transpõem
estas mesmas técnicas para o novo con-

“As joias são eternas. Feitas à base de matérias-primas nobres, como a prata, o ouro
ou a platina, as joias têm grande resistência e perdurabilidade no tempo. Além
disso, os metais são altamente flexíveis e
moldáveis e podem ser reciclados continuamente, fechando o ciclo”, acrescenta o
Presidente da Associação.
Esta consciência faz parte de uma estratégia global da Associação para promover
a adoção de políticas mais sustentáveis
dentro do setor. “Enquanto representantes de uma indústria, queremos inspirar
as nossas empresas a adotar políticas de
gestão e proteção dos recursos naturais,
encorajar a reciclagem e reutilização de
materiais, bem como defender princípios
de respeito e igualdade. O planeta é o nosso maior legado. Queremos que o setor da
joalharia portuguesa lidere um movimento que a indústria da moda deve obrigatoriamente seguir”, conclui.
Com direção criativa da AORP, a campanha “Portuguese Jewellery Legacy” é
uma produção da Snowberry, com Ricardo Santos (fotografia), João Le Joy
(vídeo), Lou Schoof (modelo), Kimberley
Pearl (modelo) e Federico Rodrigues
(modelo).
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Joias Rocha & Carvão
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Trendspot

Sara Sousa Pinto

No foyer da Exponor, encontra o Trend
Spot, um espaço onde estão em exposição as joias que melhor respondem a
quatro tendências:
Roots & Wings: mote desta 30ª edição,
apresenta uma dicotomia equilibrada
que, em simultâneo, reflete a necessidade de um sentimento de pertença e de ligação às raízes e aos sentimentos e uma
forte vontade de ganhar asas e sonhar.
Mentes Viajantes: uma tendência inspirada por uma mistura de lugares, experiências e culturas, personificada num
viajante enraizado numa variedade de
raças, etnias e origens dos quatro cantos
do mundo.
Soft Power - O intelectual rebelde: reagindo contra a turbulência política global, o
consumidor “intelectual rebelde” procura
a libertação. Através de novas aplicações,
roupas ou acessórios, o objetivo é evitar o
stress do quotidiano e garantir que momentos de ansiedade sejam reduzidos
ao mínimo.

Salvatore Plata - Joyeros, 94, S.L.

Vangloria

Espiritualidade: este é o novo luxo. Na
atual cultura da ansiedade, os consumidores procuram novos sistemas de crenças que utilizam a sabedoria antiga como
meio de superação. A religião ganha um
novo significado e a espiritualidade toma
um lugar cada vez mais central.

15

16

Entrevista

Ana Margarida
Vilas Boas
Como rosto desta edição da Portojóia,
como vê a joalharia portuguesa?
Para além de ser um prazer ser rosto desta edição da Portojóia dado que, para
mim, a joalharia portuguesa é como um
legado de arte, é tradição e representa
uma forte ligação entre gerações.
Nesta edição, o evento mostra a ligação entre tradição e contemporaneidade, unindo
passado e futuro. A joalharia é uma moda
eterna?
Como disse, a joalharia cria elos de ligação entre gerações, daí que sim, é um
elo entre o passado, futuro e presente. A
joalharia alia qualidade, criatividade e
design, projetando-a para o futuro, sendo
algo que tem mantido a sua importância
desde os primórdios até atualmente.
Como modelo, também representa Portugal além-fronteiras, como é que a nossa
joalharia se poderá valorizar mais internacionalmente?
A joalharia portuguesa, por si só já tem
um encanto que a destaca além-fron-

teiras, mas acredito que o que a torna
especial é forma como a tradição se
mantém adaptada aos paradigmas
atuais da moda. Hoje em dia acredito
que é importante ter em conta que o alcance internacional atualmente está à
distância de um clique, então considero
de extrema importância a propaganda
digital.
Partilhe connosco qual a sua peça de joalharia com um significado mais especial.
As joias já têm um brilho especial então
não sou de extravagâncias. Desta forma, para mim o a minha peça de joalharia com mais significado é colar bem
simples com uma árvore da vida, simboliza o meu crescimento a nível pessoal
e profissional não desapegando das
minhas raízes. Aqui, mais uma vez, esta
peça retrata a tradição, como uma força matriz para o presente e o futuro. É
esta a beleza da joalharia portuguesa,
conta sempre uma estória.
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Entrevista

Bruno
da Rocha
“Roots and Wings” é o mote desta 30ª edição que marca um olhar mais atento para
as técnicas tradicionais e as novas tendências que dão aso a uma visão mais global e
inovadora. Como olha para este equilíbrio?
É perfeito, desde sempre aliei as técnicas
tradicionais a uma linguagem mais contemporânea nunca esquecendo a aprendizagem das escolas como o Cindor ou
a Escola de Artes Decorativas Soares dos
Reis onde os professores eram todos de
formação clássica.
Falamos também de uma tradição que
se vai adaptando aos novos conceitos de
consumo, sem nunca perder a sua essência. As joias Bruno da Rocha, que podemos também ver na imagem desta edição da Portojóia, são ainda o reflexo do
espírito do autor?
Exatamente, pode-se perceber a influên-

cia clássica, mas com uma mensagem
mais contemporânea, onde prevalece
toda a técnica tradicional.
Como parte integrante de uma geração
de designers mais contemporâneos, como
olha para as peças mais tradicionais? Entende que é pertinente mantermos viva a
sua valorização?
Acho muito importante, mas acho que a
forma como a comunicamos tem de ser
mais atual. São peças intemporais, resistentes, respeitando a ergonomia e o conforto, estas três palavras definem por si
só a Joalharia Clássica. Ao serem usadas
num contexto mais contemporâneo a sua
mensagem altera completamente.
Tendo já atividade comercial internacional na Finlândia, Angola, China, Paris, Itália, Espanha e Lituânia, qual o objetivo de

comunicação lá fora? Preocupa-se em reforçar o “made in Portugal”?
Desde sempre tenho essa preocupação,
só temos motivos de orgulho. Fazemos
bem, com qualidade e somos diferentes
na forma como trabalhamos os metais,
isso é que nos destaca quando apresento o meu trabalho em feiras internacionais. Neste momento está a decorrer uma
mostra de joalharia no Museu Hermitage,
em Amsterdão, onde fui um dos artistas
selecionados para estar presente na loja
do museu durante o decorrer da exposição. Em 2017, a feira da Sieraad teve como
cartaz e imagem da feira uma produção
totalmente portuguesa. Isto são motivos de orgulho, mas acima de tudo por
ser português. O objetivo inicial começou como um desafio, tentar perceber a
aceitação do meu trabalho, e foi sempre

muito positivo. Portugal era já um porto
seguro e a expansão a outros países era
um desafio muito tentador.
No sentido de continuar a celebrar o que
é feito no setor da joalharia em Portugal,
que conselho daria a outros criadores? O
segredo estará na reinvenção e sensibilização para esta arte?
Não existe uma fórmula perfeita. Os desafios de hoje são muito diferentes daqueles
quando iniciei a minha viagem pelo mundo da joalharia, mas existem algumas
características que têm de ser comuns a
todos nós: a perseverança, a inovação e
nunca desistir mesmo quando o trabalho
que fazemos não seja de fácil implantação no mercado, ou não seja bem entendido. Tudo tem o seu tempo e tudo que
acontece muito depressa é efémero.
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O que irá apresentar/divulgar
(revista Portojóia)
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Além Joias: ano após ano a inovar
Presença na Portojoia desde 2015, a Além
Joias procura, ano após ano, apresentar
o seu trabalho e estreitar a relação com
a sua carteira de clientes. A empresa procura também atrair novos e potenciais
clientes, trazendo para isso muitas novidades. Não perca os últimos lançamentos da marca ao longo dos quatro dias
da Portojóia.

Grande Prémio de Relojoaria 2019 anunciado
na Portojoia
O Anuário Relógios & Canetas realiza a
terceira edição do Grande Prémio de Relojoaria, iniciativa única no seu género em
Portugal. Pela primeira vez, e reforçando
uma parceria que existe desde há anos, a
short-list dos candidatos ao Grande Prémio será anunciada na Portojoia 2019.
Este Prémio distingue anualmente as melhores peças de relojoaria em diferentes
categorias apresentadas no período a
que corresponde cada edição. O Anuário
Relógios & Canetas pretende, com esta
iniciativa, promover a indústria relojoeira, as suas marcas e representantes em
Portugal, reconhecendo assim a sua importante contribuição para a evolução
do setor dos serviços no país e, sobretudo,
para o segmento do luxo.

“Portuguese Jewellery Legacy”
é a nova campanha internacional do setor da joalharia
portuguesa, que visa a valorização da joia como um legado.
Um legado de arte, de valores,
de memórias, passado de geração em geração, num ciclo
eterno.
Promovida pela AORP – Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, a campanha remete para os valores da
eternidade e intemporalidade
das joias portuguesas, recuperando as técnicas e desenhos
tradicionais, que atravessam o tempo. Entre estes estão o colar de grilhão, os brincos barrocos ou o fio de trancelim. Por
detrás de cada peça está uma história que faz parte do imaginário coletivo português e que a AORP quer agora dar a
conhecer ao mundo.
Ao mesmo tempo que pretende valorizar a tradição, a campanha faz a apologia dos valores de sustentabilidade, comércio justo e consumo responsável. O objetivo é mostrar como a
joalharia – com um longo ciclo de produto, que pode ir até à
eternidade, contraria a tendência insustentável do mercado
de consumo.

O espírito
da Amazónia chega à Portojóia
Os elementos naturais da Amazónia brasileira, como a paisagem e todos os detalhes da
flora, servem como inspiração à
Amazon Biojóias na criação de
peças elegantes e graciosas.
Os detalhes desvendam a utilização de sementes, plantas,
lâminas em madeira, pedras brasileiras e outros materiais
nativos. As joias vestem-se de natureza e enaltecem a sustentabilidade e a reutilização das matérias-primas com que são
trabalhadas.

Joias que se fazem de amor
Joias que carregam em si histórias de amor. Mais do que um bem material, André Rocha acredita que a joalharia deve criar ligações – entre si e entre quem as usa. Assim
surgiu a 1+1 Alianças, marca dedicada em exclusivo à criação de alianças de casamento e que é já reconhecida em contexto internacional, contando com uma carteira
de clientes em vários países.
Depois de uma década a desenhar para prestigiadas empresas nacionais, o designer
percebeu que “era importante trazer para o mercado alianças com uma história por
trás”. As suas peças, que primam pelas linhas delicadas, são ideais para a celebração
de casamento, renovação de votos ou aniversário de casamento, sendo também muito frequentes em bodas de 25 ou 50 anos.
Presença assídua na Portojoia desde 2016, André Rocha desenvolveu uma coleção de
alianças com 10 modelos, disponíveis em ouro branco, amarelo ou rosa de 19,2kt ou
18kt (destinado ao mercado externo). Comercializadas apenas em ourivesarias, estas
alianças podem também ser adquiridas em prata.

APIO marca presença
em mais uma edição da
Portojóia
Com mais de 7 anos de
experiência, a APIO - Associação
Portuguesa
da Indústria de Ourivesaria procura defender e
promover as atividades dos seus associados, nacionais e internacionais, que atuam no setor de
ourivesaria. A participação na Portojóia pretende
alargar a rede de contactos e parceiros da associação.
Em simultâneo, a APIO fará a apresentação em
primeira mão das peças concorrentes do 11.º Concurso de Ourivesaria organizado anualmente
pela associação. O tema desta edição é “Ano Internacional da Tabela Periódica”, uma resolução
das Nações Unidas e da UNESCO para celebrar a
criação de uma das ferramentas mais importantes na história da ciência que corresponde à primeira tabela de Dmitry Mendeleev, publicada em
1869 - os visitantes poderão conhecer as peças e
coleções subordinadas à temática.

Astorga
De 26 a 29 de setembro, a Astorga vai estar presente
na 30ª edição da Portojóia. Os visitantes poderão conhecer peças geométricas, assentes na desconstrução
de formas óbvias que contrastam com um equilíbrio
assimétrico e uma atmosfera tribal em espaço urbano.
As peças da Astorga representam uma viagem a um
mundo em constante transformação e evolução. Tudo
isto e mais, a não perder, na Portojóia!

Coleções exclusivas
unem pedras naturais
à prata e ao ouro
Há mais de 20 anos no mercado, a Castrus é uma reconhecida empresa no setor, a
nível nacional, pela qualidade que confere às suas coleções. A união das pedras naturais à prata de 925 quilates
e ao ouro de 9 quilates tem sindo a grande aposta da
marca de joalharia fundada em 1997.

Criatividade e irreverência
há 25 edições da Portojoia
Somando a 25ª participação consecutiva no
maior certame dedicado à ourivesaria, a Coimpack tem procurado, através do seu trabalho, valorizar a joalharia portuguesa.
Ao longo de 4 dias, os visitantes da Portojoia poderão encontrar os mais recentes lançamentos da
marca, pautados pela criatividade e irreverência
que marcam as suas peças. Com uma multiplicidade de soluções de embalagens, a marca procura apresentar o melhor do setor com um toque
contemporâneo.

Anéis, pulseiras, escravas, berloques e colares são algumas das peças que pertencem ao espólio da marca, a
que se juntam os brincos, alfinetes, fechos e botões de
punho. Todas as coleções vão ao encontro das últimas
tendências do mercado, procurando realçar a beleza
feminina e masculina.
Ciente da competitividade e constante mutação do
mercado, a Castrus acredita que a experiência e o cuidado com que trabalham cada coleção, na fase pré e
pós-venda, seja a marca eleita pelo consumidor. Nesta
edição da Portojóia poderá ainda encontrar as coleções exclusivas e personalizadas.

Joias únicas e personalizáveis de volta à Exponor
Há 4 anos no mercado português, a D-Comp marca presença em mais uma edição da Portojoia para apresentar as soluções DG Shape Roland para o sector da
ourivesaria. Este ano, a empresa vai apresentar a MPX-95, produto líder de vendas,
capaz de personalizar joias, brindes e lembranças.
Este produto é ideal para a gravação de ouro, prata, platina, bronze e aço, criando peças únicas e inesquecíveis. A empresa vai ainda apresentar, na Portojóia, a
coleção LEETS, joias em aço para gravação.
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Coleções intemporais que primam pelo design contemporâneo e minimalista
No 30º aniversário da Portojóia, a Fernando Rocha Joalheiro marca presença com os mais recentes lançamentos. Carismáticas e irreverentes, as
suas joias primam pela qualidade. A marca é representante da Romantis,
FR Jewels, Looxe e Baboo.
A Romantis traz ao certame as coleções de Platina com alianças e anéis
de noivado com um brilho e tonalidade extremamente platinado, eternizando assim estas joias.
Com um conceito moderno e apostando na joalharia minimalista, as coleções da FR Jewels têm traços contemporâneos onde se evidencia a originalidade e o acompanhamento das tendências. Em simultâneo, a Looxe
apresenta no evento as suas coleções sublimes e intemporais que contrapõe com as coleções leves da Baboo.

História e elegância marcam presença na Portojóia
Sinónimo de história e elegância, a Eugénio
Campos Jewels marca presença em mais uma
edição da Portojóia para apresentar os seus
mais recentes lançamentos.
Peças intemporais que primam pela qualidade
e atenção ao detalhe: reconhecida no setor da
joalharia nacional e internacional, a marca tem
acompanhado as tendências do mercado de
luxo e desenvolvido criações personalizadas que
representam um exclusivo estilo de vida.

Marcas internacionais
apresentam novidades na Portojóia
A Different Sphere regressa à Portojóia para
apresentar as novas coleções das diferentes
marcas que distribui, em exclusividade, em
Portugal: na Agatha Ruiz De La Prada, referência no âmbito da ourivesaria e relojoaria
infantil, destacam-se as novas linhas coloridas
de relógios e joias em prata; a La Petra surge
com brincos de rosca em prata, colares e pulseiras que se diferenciam pela
forma de exposição, temas, cores e figuras; a REEBOK watches, marca desportiva reconhecida mundialmente que apresenta novas linhas de relógios
analógicos e digitais; os relógios CAT que se distinguem com a forte presença
do preto e do amarelo; a Fidda, marca andaluza com quase duas décadas
de dedicação ao design e criação de joias e a Pertegaz que apresenta 15 novas linhas de bijuteria que exaltam o espírito de elegância e sobriedade que
caracterizam desde sempre a marca criada por Manuel Pertegaz, famoso
designer espanhol criador do vestido de noiva da Rainha Letízia.

A aplicação que apoia na
gestão do seu negócio
Especializada em soluções
informáticas, com mais de
25 anos de experiência no
ramo, a Datalider volta a
apresentar, na Portojóia, a sua aplicação Onelider.
Através deste software especializado para o setor da
ourivesaria, esta é a peça facilitadora na gestão de
um negócio, através de um programa que permite
gerir desde a encomenda até ao fabrico, passando
pelas etapas de armazém e loja.

Packaging de luxo
de regresso à Portojóia
O poder do Packaging ao
serviço da joalharia. Dedicada à produção de Packaging de luxo há mais de
70 anos, a Grafislab une a
tradição à inovação e cria
sacos de papel e caixas
de elevada qualidade nos
mais diversos materiais,
acabamentos e formatos.
Com uma vasta rede de parceiros nacional e internacional, a empresa vai marcar
presença no 30º aniversário
da Portojóia para apresentar os seus mais recentes
trabalhos.

Joias que contam histórias
Muito para além de um
simples objeto, as joias
Iglezia querem contar histórias, falar de momentos
e despertar emoções. Feitas à mão com dedicação
e paixão, já desde 2009,
cada joia apresenta uma
personalidade e tem um significado.
Quem utiliza joias Iglezia, revê em cada peça a sua
própria vivência, uma experiência que o tenha marcado, um dia que ficará para sempre na sua memória.

Criatividade e irreverência em destaque na Portojóia
Pelas mãos da arquiteta Marta Camelo nasceu, há 4
anos, a Made to ENVY, uma marca de joias pensada
para ligar a criatividade, qualidade e irreverência
de um estilo de vida cosmopolita.
Através da ourivesaria, a autora procura eternizar
momentos e emoções, com linhas elegantes e delicadas. Na Portojoia, a designer vai apresentar as suas
coleções pelo terceiro ano consecutivo e anunciar a
abertura da terceira loja, desta vez em Lisboa. A marca pretende partilhar com os seus clientes como têm
sido estes últimos quatros anos, consolidando assim
a sua posição no mercado nacional.
Momentos eternizados numa joia
A Luca Barra acredita que a realidade não existe
sem sonhos. As suas criações inspiram-se em histórias de vida e a atenção aos detalhes é um dos
elementos chave do espírito da marca. A criatividade, ambição e simplicidade fazem parte da
sua essência. Criatividade que impulsiona o desejo de inovação, ambição constante na busca
da perfeição e simplicidade no modo puro como
trabalha.
Com design italiano, a Luca Barra tem um constante desejo de inovação e por isso dedica-se à
procura contínua de novos materiais de alta qualidade, com um foco particular no uso de tecnologias avançadas de fabrico de joias.

Tecnologia de ponta na técnica de impressão a laser
Nesta edição da Portojóia, a Lasermaq apresenta a sua patente ZTT
(Zero Tilting Technology) que permite rotinas de impressão extremamente rápidas, sem comprometer a qualidade. Precisão e detalhe, da
primeira à última camada, com a mínima tensão mecânica na formação de cada objeto. O alinhamento e o zeramento da plataforma de
construção é realizado automaticamente para cada trabalho de impressão, sem a necessidade de qualquer intervenção manual, limitando assim qualquer possível erro humano.

Joias que enaltecem a mulher

Há 40 anos a criar joias

Atenta às tendências e sempre focada na originalidade, design e elegância, a Invertzo apresenta nesta edição da Portojóa a sua nova coleção.
Joias em prata caracterizadas pela sua exclusividade de cores, acabamentos e formas.

No ano em que completa
40 anos desde a sua fundação, a JLD Joias é uma
empresa fortemente implementada no mercado
nacional. O 30º aniversário
da Portojoia conta, uma
vez mais, com a presença
desta emblemática empresa do setor.

O objetivo da Invertzo
é exaltar cada mulher
através de peças únicas que destaquem a
sua personalidade e o
seu próprio estilo, contribuindo para sua confiança e autoestima.

Aliada à vasta experiência no setor da ourivesaria,
vai apresentar na Portojóia as suas novidades. Produtos diferenciadores que primam pelo serviço de
excelência: é esta a promessa das joias JLD.
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O casamento
do artesanal
com o tecnológico
A MATER Jewellery
Tales pretende combinar numa joia os
atributos de peça
de autor, criando
joalharia contemporânea baseada no legado histórico, cultural e humano. Definida pela
busca de algo real no imaginário, cada peça
é o resultado de fragmentos do mundo vivido
e sonhado.
O trabalho da MATER é baseado em interpretações geometrizadas que sofrem sucessivas
simplificações. A produção de cada peça
combina uma abordagem tecnológica com o
saber das técnicas artesanais e tradicionais,
refletindo a dualidade entre design computacional e o trabalho manual.
MATER significa origem, mãe de todas as coisas, origem da matéria, origem do sonho.

Joias minimalistas em destaque na Portojoia
Entre o minimalismo do desenho e a excelente relação qualidade-preço, a Mesh Jewellery
procura democratizar a joalharia portuguesa. Na próxima edição da Portojoia, a marca
que conta já com duas lojas na cidade do
Porto vai apresentar os seus mais recentes
lançamentos e novidades.
Com design próprio e produção manual em
Gondomar, desde 2015 que a Mesh Jewellery
procura criar joias contemporâneas, práticas
e acessíveis a todos. Pensadas para mulheres modernas, elegantes e com um espírito
jovem que gostam de moda, as peças acompanham as tendências mundiais.
O conceito da marca recai sobre joias minimais, em prata, prata dourada e ouro, que
se definem na simplicidade das formas e no
simbolismo da mensagem. Todas as peças
são feitas em Portugal, com metais reciclados.
Com a escassez dos materiais nobres (como
a prata e ouro), desde a sua fundação que
a marca utiliza prata 100% reciclada para a
criação das peças. Também nas embalagens
há uma preocupação com a sustentabilidade ambiental e por isso estas são feitas em
papel reciclado.

Artigos que completam o
negócio da joalharia
Com 30 anos de dedicação ao negócio, a Nortestojo dá a conhecer,
nesta edição da Portojóia, os seus variados
artigos de embalagem,
armazenamento e exposição para a ourivesaria,
relojoaria e joalharia.
Entre estojos, malas, expositores, etiquetas, sacos e fitas, é ainda possível a criação de edições personalizadas, à medida de cada empresa.
A Nortestojo dispõe de instalações modernas e funcionais,
com uma área coberta superior a 1000m2, possibilitando
uma entrega rápida e eficiente das mais variadas referências que tem em stock permanente.

Quando uma peça especial desaparece, há
um seguro especializado para o proteger:
O Seguro Ourivesaria da Iberosegur.
A Iberosegur é uma empresa espacializada em riscos do setor da Ourivesaria. O seguro Ourivesaria da Iberosegur
destina-se a ourivesarias, joalharias,
relojoarias, armazenistas e fabricantes,
incluindo viajantes em sua representação, com respetivos
mostruários e casas de penhores, protege o património do
seu negócio de forma completa, possuindo garantias em 1º
risco, sem aplicação de regra proporcional, e “All Risks” que
cobrem, por exemplo, o roubo. As coberturas opcionais permitem a este seguro adaptar-se às sua necessidades mais
específicas, sendo ainda proporcionado aconselhamento
e formação comportamental ministrada por especialistas
internacionais, com o objetivo de ajudar a minimizar comportamentos de risco e ensinar os seus colaboradores a detetar situações de risco.
Visite o stand da Iberosegur na PortoJoia e saiba mais sobre como pode proteger o seu negócio.

O valor das pedras preciosas
no mobiliário
Criando um equilíbrio entre a
mente e o coração, a MURANTI,
marca de mobiliário, traz à Portojóia duas coleções: uma inspirada na maneira artesanal de encontrar a pedra preciosa e outra
nos tons de pedras preciosas. O
objetivo é levar a essência de um santuário de tranquilidade para qualquer projeto de decoração interior.
Afastando-se dos modos de vida mais stressantes, a MURANTI apresenta peças que combinam a alegria das cores
e dos materiais utilizados, desde pedras preciosas, cristais
e pedras, com formas suaves e simples. Acreditando que
cada cor tem um poderoso efeito subconsciente na nossa
vida, o mobiliário é criado com base nas emoções que se
pretende despertar.

O trabalho com
a grafite desde o
início dos anos 90
Fundada por Gilberto Arboit, a Opticom Graphite Industry é uma empresa
italiana que produz
e comercializa uma
ampla gama de produtos de grafite para a área
de joalharia há mais de 20 anos.
Usando grafite isostática de alta densidade e tecnologias avançadas, conseguem obter um desempenho de alta qualidade durante o processo de
fundição. Alta pureza e densidade, boa temperatura alta e resistência à oxidação são propriedades
essenciais que a Opticom não descura.
Aproveitando a experiência de longo prazo e desenvolvendo tecnologias na fabricação de grafite,
desde 2003 que colocam em prática uma estratégia de diversificação setorial: aplicações para fundição de alumínio, moldes de grafite para sinterização de diamantes e industriais.

Da tendência
à sustentabilidade,
marcas que pensam
o futuro
O Lynx Group Portugal apresenta na 30ª
edição da Portojóia
quatro marcas de
relógios e acessórios: a Green Time – uma linha
de produtos inteiramente naturais, concebida
com materiais como a madeira, pedra e cartão
reciclado, sem nenhum material tóxico e artificial,
com o objetivo de reduzir, ao máximo, o impacto
ambiental; a Paul Edward – que, em relação direta com a modernidade da arquitetura contemporânea de Londres, apresenta relógios que se erguem como edifícios intemporais; a Urban – que
dá a conhecer uma linha de produtos de design
Italiano, destinada a um público maioritariamente feminino, que procura a mudança, o desafio e
a ambição e a Smarty – com uma gama de produtos direcionado a um público jovem, trendy,
aliando as tecnologias modernas às tendências
atuais e ao design original.

30 anos a marcar presença na Portojóia
Com mais de 30 anos de presença na Portojóia, a
Sacoplex – Comércio de Embalagens é já uma referência no setor das embalagens, sacos e acessórios.
A Portojoia, enquanto o maior
evento do setor da joalharia em
Portugal, permite à Sacoplex estar em contacto direto com os
seus clientes, sendo também uma
oportunidade para apresentar
as suas novidades e serviços.

Representante oficial
de joias de luxo
Atenta às oportunidades de mercado, a
Pedrasriscas – Watches & Jewels tem vindo a desenvolver, ao
longo do ano, novas
parcerias que pretendem catapultar a vertente B2B da empresa. A Pedras
Riscas tornou-se ainda, em 2019, a representante e distribuidora oficial das prestigiadas marcas italianas
Rebecca Gioielli e Albert M.
Criada em 2011, a empresa dedica-se à comercialização de marcas de joias. Até então, a Pedras Riscas
representava, em exclusivo, as marcas Docci e Twee.
Na Portojóia, a empresa vai apresentar as marcas que
representa, com especial destaque para a Rebecca
Gioielli, com coleções que unem o aço, bronze e prata
às pedras preciosas; e a Albert M., a primeira marca de
joias de luxo assinada por Albert Mouhadab, designer
de joias do Grupo Milor e especialista em gemologia,
que irá apresentar uma coleção de joias artesanais.

Pedro Castro & Oliveiras
de regresso à Portojóia
Presença assídua na Portojóia, a Pedro Castro &
Oliveiras é uma empresa
dedicada ao comércio de
embalagens, tabuleiros,
malas e artigos de decoração pautados de bom
gosto e qualidade.
Representante de marcas de prestígio, Dahlinger e
Conde Vera, a empresa disponibiliza também o serviço de próprio produção de montras.
Na próxima edição da Portojóia, a Pedro Castro & Oliveiras vai revelar as novidades e tendências para a
próxima estação. A não perder, de 26 a 29 de setembro, na Exponor.

Mimata
A Mimata apresenta uma
estética contemporânea
nascida de uma base
clássica, dando forma a
joias minimais e sofisticadas. A assinatura de
Joana Mieiro, designer da
marca, oscila entre o instinto racional de construir
e desconstruir geometrias
e o impulso emocional
conduzido pelo desejo e
pelo sonho. Um universo
de ícones, memórias e simbolismos que representam
o universo da marca.
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Espaço laboratorial de exposição
da joalharia portuguesa na Portojóia
A scar-id é uma loja-galeria no Porto que
aposta numa cuidada seleção de pequenas coleções, edições limitadas e peças únicas de design global, nas áreas do design
de moda, acessórios, mobiliário, produto e
naturalmente, na joalharia.
Fundada em 2013, a marca tem sido um dos
principais divulgadores da joalharia portuguesa de autor através da representação de marcas emergentes e da
introdução de novos autores no contexto criativo nacional. Numa localização privilegiada no Bairro Artístico do Porto, a montra da scar-id é
um palco para a apresentação de várias coleções de joalharia.
Através da sua marca própria ATER e em parceria com a joalheira Patrícia Costa, a scar-id apresenta a coleção Sulco, uma linha que mistura
a dureza e expressividade do latão com a organicidade da borracha.
Referenciada não só pela curadoria de produto, mas principalmente
pela forma como concebe uma coerência estética entre as várias disciplinas do design, a scar-id store tem vindo a aperfeiçoar, ao longo dos
seus quase seis anos de existência, a criação de um ambiente singular
para a relação entre o produto e o público consumidor.
É com este contexto de experiência fruto da experimentação que, a
scar-id marca presença na Portojóia num espaço laboratorial de exposição das marcas de joalharia que têm trabalhado com a loja. Mais
do que apresentar fórmulas de apresentação já estudadas, este será
simultaneamente um espaço de investigação de comunicação de
produto, que pretende continuar a contribuir para encurtar distâncias
entre os criadores e o público.

Joalharia portuguesa
com assinatura contemporânea
Sara Maia, reconhecida designer de
joias com premiações nacionais e
internacionais, encontrou na joalharia a concretização de uma paixão.
A joalharia de autor ganhou forma
através das mãos da artista que vai
marcar presença na Portojóia, evento que celebra este ano 30 anos de
história.
Com um passado reconhecido e tradição secular, as rendas de bilros ganham um novo brilho junto de Sara
Maia. Cunho da cultura e identidade
de Portugal, esta peça une-se ao design contemporâneo da autora. Recuperar técnicas e tradições antigas
da joalharia portuguesa e dota-las
de caraterísticas contemporâneas é
a assinatura de Sara Maia.

Joias com sotaque espanhol
É na Portojóia que a Salvatore Plata levanta o véu à coleção que lançará em 2020.
Inspirada numa mescla de lugares, experiências, culturas, raízes e na sua própria
viagem que teve início nos anos 90, a marca propõe a busca do exótico para encontrar o genuíno.
Especialista em cravação marca
presença na Portojóia
Formada em ourivesaria pela Escola Decorativa de Artes Soares dos
Reis e em cravação e gemologia
pelo Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria
e Relojoaria (CINDOR), Sara Sousa Pinto desenvolveu o gosto pela
aplicação prática em joalharia das
elegantes formas abstratas que tão
instintivamente passava da imaginação para papel.
Desde 2007, a designer tem desenvolvido coleções exclusivas e limitadas que primam pela simplicidade
requintada que se adapta na perfeição à mulher urbana e sofisticada.
Poderá encontrar o trabalho de Sara
Sousa Pinto na Portojóia, que celebra
este ano o seu 30º aniversário.

Presente em mais de 29 países, com mais de
1.000 novas peças em cada estação, a Salvatore Plata mantém-se atenta às tendências da moda têxtil e converte as suas criações em acessórios indispensáveis. Existem opções para noivas, mulheres, crianças, bebés e
homens. Em cada temporada é ainda lançada uma edição limitada
com peças exclusivas.

Sophistication concept
Genuinamente portuguesa a Sophistication concept estreia no mercado atenta
às necessidades dos nossos artistas, talentosos e criativos designers, colecionadores e investidores, com as mais raras e
diversas gemas. Pedras naturais, prontas
para montagens com alta qualidade de
lapidação. Um vislumbre de cores, formas e espécies para agregar o valor e
sofisticação que as criações anseiam”

Um novo olhar
sobre a tradição
Presença habitual na
Portojóia, a Sérgio G. Oliveira está de volta à Exponor para apresentar
as suas mais recentes
coleções. A marca acredita que este certame é
um ponto de encontro
com os seus clientes, mas
também uma montra de
apresentação do seu
trabalho – que prima
por peças elegantes, intemporais e de qualidade - a potenciais compradores.
Em todas as suas coleções, a Sérgio G. Oliveira procura conciliar a tradição
da joalharia portuguesa, inicialmente virada para o
consumo de massas, com um novo paradigma em que
o individual é mais valioso que o todo. Cientes de que
a moda se tornou uma nova forma de expressão, acreditam que esta é um desafio ao qual procuram responder – conferindo um novo olhar à tradição.

Marcas internacionais
apresentam novidades na Portojóia
A Different Sphere regressa à Portojóia para apresentar as novas coleções das diferentes marcas que distribui, em exclusividade, em Portugal: na Agatha Ruiz
De La Prada, referência no âmbito da ourivesaria e
relojoaria infantil, destacam-se as novas linhas coloridas de relógios e joias em prata; a La Petra surge com
brincos de rosca em prata, colares e pulseiras que se
diferenciam pela forma de exposição, temas, cores e
figuras; a REEBOK watches, marca desportiva reconhecida mundialmente que apresenta novas linhas de relógios analógicos e digitais; os relógios CAT que se distinguem com a forte presença do preto e do amarelo;
a Fidda, marca andaluza com quase duas décadas de
dedicação ao design e criação de joias e a Pertegaz
que apresenta 15 novas linhas de bijuteria que exaltam o espírito de elegância e sobriedade que caracterizam desde sempre a marca criada por Manuel Pertegaz, famoso designer espanhol criador do vestido de
noiva da Rainha Letízia.

Soluções digitais apresentadas em primeira mão
Tendo completado 22 anos desde a sua criação, a
Ponto 25 apresenta na Portojóia a sua mais recente
funcionalidade – o “Ourivesweb” que engloba várias
áreas, como a venda ao público, revenda e compra
e venda de usados. Esta é uma solução sem investimento inicial, disponível 24 horas por dia, com assistências e atualizações incluídas, que permite uma
gestão eficaz e eficiente em qualquer local e sistema operativo. A aplicação permite ainda a ligação
ao e-commerce, possuindo um catálogo digital que
possibilita a gestão de encomendas junto do fornecedor.
Apostando em funcionalidades diferenciadoras,
a Ponto 25 apresentará ainda, em primeira mão,
o “POS touch”, para a faturação através de ecrãs
touchscreen, a versão mobile, dando a possibilidade de aceder através de qualquer dispositivo e
o EDI que permite às empresas efetuar a importação de documentos.

Joalharia de autor na Portojóia
Tendo, por volta dos 14 anos, começado por fazer
construções com arame, algumas pedras e outros
materiais diversos, foi em 2004 que Susana Nunes
cria a marca própria e se assume como designer
de joias de autor.
Mantendo a paixão por criar, inovar e transformar,
as peças de Susana Nunes cruzam a essência
da manufatura com a contemporaneidade. Para
a designer, a presença na Portojóia assume-se
como a continuação da expansão e divulgação
do seu negócio.
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Torcato Santos: a criar histórias desde 1987
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A criar joias com histórias desde 1987, a
Torcato Santos apresenta-se em mais
uma edição da Portojóia para apresentar o seu trabalho em prata – peças únicas que primam pelo trabalho artesanal.

Joalharia que resulta da fusão das formas com as emoções
Licenciada em Marketing e Publicidade, Vanessa Pires encontrou na joalharia o concretizar de uma paixão. A designer de joias autora da marca Vanglória produz todas as
suas coleções artesanalmente, recorrendo às técnicas tradicionais do setor.

Reconhecido a nível nacional e internacional, a marca é já hoje uma referência
incontornável no mundo da joalharia
portuguesa e conta com uma coleção de
criações únicas de luxo.

Com uma forte componente conceptual, o seu trabalho resulta da fusão do mundo concreto das formas com a intangibilidade das emoções, num processo alquímico que traz à luz
joias arrojadas, plenas de simbolismo.

Wings of feeling volta a marcar presença na Portojóia
História e tradição que se unem ao glamour do design contemporâneo: a Wings of Feeling conta já
com nove anos de experiência no setor de joalharia.
A marca de joias portuguesa, pautada pela autenticidade e intemporalidade das suas peças, vai marcar presença na 30ª edição da Portojóia.
É no amor que encontram inspiração para a materialização das suas coleções, procurando criar as peças ideias para celebrar cada momento.
A marca conta com uma loja na rua Brito Capelo, na
tradicional zona de Matosinhos que é atualmente
vista como um polo turístico. Visite a Portojóia para
conhecer de perto as novidades e novos lançamentos da marca.

Pioneiros na comercialização e divulgação de ourivesaria
Presentes em mais de 200 lojas, de Norte a Sul de Portugal, a ZERUS é uma marca pioneira no mercado nacional, reconhecida pela comercialização e divulgação
de artigos de ourivesaria de 9 quilates.
Procurando estar na vanguarda, e conscientes da evolução e das necessidades do mercado, a marca apresenta os seus novos produtos e soluções na 30ª edição da
Portojóia, no stand 4E10.

Lista de expositores
18K - Lecarré
Plaza Pontevedra, 17 - Entlo. Izq.
15003, La Coruña (Espanha)
0034 981 160 260
info@lecarre.es
www.lecarre.es
Pavilhão: 4		
Stand: 4H32
Adelino Teixeira da Rocha, Lda.
Lg. do Padrão, Nº 2 - 1º Esq.
4000-370, PORTO (Portugal)
225 377 918 / 912 354 460 / 225 104 378
celsus_atr@hotmail.com
www.relogioscelsus.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E30
Agatha Ruiz de la Prada
Rua Fonte das Lágrimas, 205, 4760-718, Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40
Ajoya, Lda.
Rua da Abelheira, Nº 200, 4420-002, GONDOMAR (Portugal) 918 189 076
ajoya@sapo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4D52
Além Joias, Unipessoal, Lda.
Rua Escola de Ramalde, Nº 135, 4420-137, GONDOMAR (Portugal) 910441043
geral@alemjoias.pt
www.alemjoias.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G22
Alma e Coração
Av. da Republica, Nº 22 - 7º Esq. 1050-192 LISBOA (Portugal) 210 975 704 / 969 015 557
nelsonmleite@sapo.pt
www.almaecoracao.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G51
Alquimia-Lab - Escola Joalharia
Rua do Campo Alegre, 1487, 4150-181, Porto
(Portugal) 914 593 571
geral@alquimia-lab.com
www.alquimia-lab.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J60
Ana Lourenço
Rua Pedro Homen de Melo, nº 68 - 6º esq.
Águas Santas, 4425-167, MAIA
912 514 289
ana.mafalda.c.lourenco@gmail.com
Pavilhão: 3		
Stand:
André Silva Rocha, Unipessoal, Lda.
Oliva Creative Factory
Rua da Fundição, Nº 240, 3700-119,
SÃO JOÃO DA MADEIRA (Portugal)
256 004 128
andrerocha@ansiro.pt
www.ansiro.pt
Pavilhão: 3		
Stand: 3D24
AORP - Associação de Ourivesaria e Relojoaria de
Portugal
Av. Rodrigues de Freitas, 204, 4000-416, PORTO
(Portugal) 915712114
silvia.silva@aorp.pt
Pavilhão: 3		
Stand:
APIO - Associação Portuguesa da Indústria de
Ourivesaria
Rua do Arco do Marquês de Alegrete, 6 - 4º B,
1100-408, LISBOA (Portugal)
213 469 820
geral@apio.pt
www.apio.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I60

Astorga Jewels, Lda.
Av. D. Manuel II, Nº 2070 - Sala 75
4470-334, MAIA (Portugal) 220 183 685
info@astorgajewels.com
www.astorgajewels.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E22
Astroabax, Unipessoal, Lda.
Tv. António Menici Malheiro, Nº 32
4705-080, BRAGA (Portugal) 253 268 220
comercial@astroabax.pt
www.astroabax.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J10
Auferma II - Watches, Lda.
Rua Central do Olival, Nº 450
Edifício 1 - Piso 1, 4415-726
OLIVAL VNG (Portugal)
226 167 330
gpedro@auferma.pt
www.aufermawatches.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4B30
Azevedo Pinho & Pinho, Lda.
Rua Laborim Baixo, Nº 83, 4430-129
VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
227 110 360 / 966 522 314
geral@cofrespinhos.com
www.cofrespinhos.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4K10
Balantek, Lda.
Rua Dr. Afonso Costa, Nº 55
4420-125, GONDOMAR (Portugal)
224 936 224
balantek@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4I50
Barroso Pratas
Rua da Escola Nova, Nº 117, 4490-116
PÓVOA DE VARZIM (Portugal)
252 684 000 / 939 562 084
barrosopratas@hotmail.com
pt-pt.facebook.com/barrosopratas925/
Pavilhão: 4		
Stand: 4E50
Borzoi Design
Rua do Almada, Nº 35 - 1º andar, 4050-036, PORTO
(Portugal) 917 329 667
atelier@borzoidesign.com
www.borzoidesign.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F53
Bruno da Rocha
Rua 28 de Janeiro,
Nº 350 - Edif. B - Fração 15, 4400-335
VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
223 753 226
brunodarocha@brunodarocha.com
www.brunodarocha.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C10
Cadeor - Comércio e Indústria
de Ourivesaria, Lda.
Rua Combatentes Grande Guerra,
Nº 154 - 4º Esq., 4420-091, GONDOMAR
(Portugal) 224 839 300
cadeor@cadeor.pt
www.cadeor.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4A20
Câmara Municipal de Matosinhos
Av. General Norton de Matos, 4450-208
MATOSINHOS 229 392 412
turismo@cm-matosinhos.pt
Pavilhão: 4		
Stand:4I44
Carla Catarina Vilar de Sá Moreira
Rua 10 de Dezembro, Nº 813 A, 4570-302
LAUNDOS (Portugal) 917 295 671
amorefratogelados@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E 60

Casa Fillat Soc.Lim.
Regas, 14, Apartado P2P3, 08006
BARCELONA (Espanha) 0034 932 189 624
vfillat@fillat.info
Pavilhão: 4		
Stand: 4D30
Castelbel - Artigos de Beleza, S.A.
Rua de Santo António, Nº 710 - Armz. B
4475-611 MAIA (Portugal) 229 826 430
geral@castelbel.com
www.castelbel.com
Castrus, Lda.
Rua do Douro, Nº 30, 4510-043, GONDOMAR (Portugal) 224 500 355
geral@castrus.pt
www.castrus.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4C32
Caterpillar
Rua Fonte das Lágrimas, 205, 4760-718, Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40
CHQ GmbH
Liesegangstrasse,24, 40211, DÜSSELDORF
(Alemanha) 004921156674869 004915774127621
/ 004921156674861
david@chq-gmbh.de
www.chq-gmbh.de
Pavilhão: 4		
Stand: 4A30
Cindor - Centro
de Formação Profissional
Ourivesaria e Relojoaria
Rua Padre Augusto Maia, 12, 4420-245, GONDOMAR (Portugal) 224 662 730
geral@cindor.pt
www.cindor.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I54
Co. Com-Forsa, S.L.
Montera, Nº 24 - Local 6, 28013
MADRID (Espanha) 0034 915 229 242
comercial@com-forsa.com
www.com-forsa.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4A62
Coimpack - Embalagens, Lda.
Parque Industrial de Taveiro, Lt. 43
3045-504, TAVEIRO (Portugal)
239 980 010
luis.almeida@coimpack.pt
www.coimpack.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J20
Contacto de Autor - Galeria
Escola de Joalharia
Rua Álvares Cabral, Nº 371 - R/C
4050-041, PORTO (Portugal)
220 104 891 / 933 404 899
paulaafonso@contactodeautor.com
www.contactodeautor.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J24
Daniel Oliveira - Jewellery,
Unipessoal, Lda.
Rua Dr. Joaquim Silva Cunha, Nº 51
4605-384, VILA MEÃ (Portugal)
255 735 431
daniel.oliveira@sapo.pt
www.danieloliveirajoias.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G54
Datalider - Soluções
Informáticas, Lda.
Rua do Miradouro, Nº 150, 4435-336
RIO TINTO (Portugal) 224 853 510

31

32
datalider@mail.telepac.pt
www.datalider.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J40
D-Comp
Rua de Santarém, Nº 73, 4400-292
VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
223 188 293
contacto@dcomp.pt
www.dcomp.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H42
Different Sphere
Rua Fonte das Lágrimas, Nº 205
4760-718, RIBEIRÃO (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40
Easy Time, Unipessoal, Lda.
Rua Nova dos Mercadores, 7 A
1990-175, Lisboa (Portugal)
212 480 321 / 938 071 681
nunocorreia@easy-time.pt
www.easy-time.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4E34
Elsa Amaral
- (Portugal)
937 870 013
7elsa7amaral7@sapo.pt
Pavilhão: 3		
Stand: 3D04
Engenho & Arte Escola Joalharia
Rua Barbosa Du Bocage, 19/27
4150-122, PORTO (Portugal)
225 090 577 / 913 000 886
geral@engenhoearte.com
www.engenhoearte.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J32
ERN - Construções, Lda.
Rua Abade Mondego, Nº 179, 4455-489, PERAFITA (Portugal) 220 100 332
geral@ern.com.pt
www.ern.com.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4D60
Estilo Protagonista
Av. Dr. Lourenço Peixinho, Nº 179 - 2º Esq. Frt.
3800-167 AVEIRO 914 198 712
brunotocha78@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand:4B12
Estuches Carmon, S.L.
Calle Goya, 35 - 1, 46018, VALENCIA
(Espanha) 0034 963 599 500
info@estuches-carmon.com
www.estuches-carmon.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4I52
Eugénio Campos Jewels
Rua 28 de Janeiro, Nº 350 - Fração F1 e F2,
4400-335, VILA NOVA DE GAIA
(Portugal) 223 790 026
eugeniocampos@eugeniocampos.pt
www.eugeniocampos.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4F20
Facet Jewellery Solutions, S.L.
Plaza Europa, 9-11 - 3ª Planta, 08908, L’HOSPITALET (Espanha) 0034 964 701 943
m.soares@facet.es
Pavilhão: 4		
Stand: 4A42
Fernando Rocha Joalheiro, S.A.
Pq. Ind. da Ponte - Rua B, Lt. E-6
4805-662, GUIMARÃES (Portugal)
253 479 440
info@frjoalheiro.pt
www.frjoalheiro.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4E20

Fidda
Rua Fonte das Lágrimas, 205, 4760-718, Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40

Ilyasoglu
Mercan Mah Uzuncarsi Cad., No 104
34416, ISTANBUL (Turquia)
00902125133449
contact@ilyasoglu.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C60

Finogold - Comércio
Indústria Ourivesaria, Lda.
Rua Miradouro, Nº 150, 4435-336
RIO TINTO (Portugal)
224 853 514
finogold@sapo.pt
www.finogold.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4D14

Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A.
Av. António José de Almeida
1000-042, LISBOA (Portugal) 217 810 700
incm@incm.pt
www.incm.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J42

Franco Vieira A Jóia Ideal
Rua D. Pedro V, Nº 1146
Edifício Berna, 1º, 4785-351, TROFA
(Portugal)
964 979 779
geral@francovieira.pt
www.francovieira.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H40
Global Argenti, S.L.
C/ Mejico, Nº 55 C
Apartado de Correos 1006
19004, GUADALAJARA (Espanha)
0034 949 201 100
globalargenti@globalargenti.com
www.globalargenti.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4B40
Gofrey, Silver Jewelery, Lda.
Rua Igreja de Campanhã, Nº 230
4300-261, PORTO (Portugal)
225 189 411
geral@gofrey.pt
www.gofrey.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4D22
Goris - Indústria e Comércio
de Ourivesaria, Lda.
Rua Comb. Grande Guerra, Nº 154 - 2º Esq. Sala 2, 4420-091, GONDOMAR
(Portugal) 224 646 167
goris.lda@sapo.pt
www.gorisjewels.com/
Pavilhão: 4		
Stand: 4C20
Grafislab, Packaging Solutions, Lda.
Rua das Laranjeiras, Nº 27, 4445-491
ERMESINDE (Portugal)
229 773 510
branca.oliveira@grafislab.com
www.grafislab.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4H46
Habemus Pregos, Unipessoal, Lda.
Rua Fontão, Nº 300 , 4400-462 VILA NOVA
DE GAIA (Portugal) 912 553 990
centraldospregos@gmail.com
Pavilhão: Gal5
Iberosegur
Sociedade Ibérica de Mediação Seguros, Lda.
Av. da Boavista, Nº 1277/81 - 2º, 4100-130, PORTO
(Portugal) 220 161 510
geral@iberosegur.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J22
Iconic Parade - Associação Joalharia de Autor
Rua Miguel Bombarda, Nº 285 - Loja 5,
4050-522, PORTO (Portugal) 966 818 850
collectiva5@gmail.com
www.facebook.com/collectivajoalhariadeautor
Pavilhão: 3
Idálio Abreu Teixeira, Lda.
Rua Fonte da Telha, Nº 77, 4510-277
SÃO PEDRO DA COVA (Portugal)
224 837 050 / 918 571 190
iatpratas@hotmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E42
Iglezia
Rua do Lidador, Nº 630, 4100-305
PORTO (Portugal) 919 259 375
patricia@iglezia.com
www.iglezia.com
Pavilhão: 3		
Stand: 3D14

Inforbarras - Electronica
e Informática, Lda.
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 25 A
2800-086, ALMADA (Portugal)
212 730 126
comercial@inforbarras.pt
www.inforbarras.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J50
Invertzo, Lda.
Rua Dr. Manuel Arriaga, Nº 81, 3720-233, OLIVEIRA DE AZEMÉIS (Portugal)
91 7042 818
invertzo@netcabo.pt
www.invertzo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H20
Isicom Tec - Engenharia
e Automação Industrial, Lda.
Estrada da Estação, Nº 115, 2415-409
LEIRIA (Portugal) 244 880 200 / 913 592 110
andre.almeida@isicom.pt
www.isicom.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H60
J. Paulo Ferreira, Unipessoal, Lda.
Rua do Agueiro, Nº 357, 4400-004
VILA NOVA DE GAIA (Portugal) 917 526 893
jpauloferreira65@hotmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F32
JLD Jóias
(Portugal) 229 516 718
joselinodias@gmail.com
www.jldjoias.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G32
João Azeredo Jewellery
Tv. Capitão Carrilho, Nº 86 - R/C Dto. Post.
4405-630, GULPILHARES
(Portugal) 227 532 973 / 932 081 151
jpaulo.azeredo@gmail.com
Pavilhão: 3
JoiaPro - Revista Especializada
Praça Mouzinho de Albuquerque,
Nº 113 - 5º Piso, 4100-359, PORTO
(Portugal) 226 090 009 / 916 772 974
ricardoflaminio@codigopro.pt
www.joiapro.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4D60
Jóias Rocha & Carvão
Passeio de S. Lázaro, Nº 31
4000-508, PORTO (Portugal)
225 400 024 / 916 957 195
mariacarvao@gmail.com
www.rochacarvao.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F50
José Cândido Cruz, Lda.
Rua Duque Terceira, Nº 292, 4000-534
PORTO (Portugal)
225 362 654 / 933 427 452
geral@jcandidocruz.pt
www.jcandidocruz.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4F30
José Manuel Teixeira da Rocha Unipessoal, Lda.
Rua Joaquim Vitorino Ribeiro Nr. 26, 4350-207
PORTO (Portugal)
225 505 109 / 9175 645 83
teixeira.rocha@netcabo.pt
www.teixeiradarocha.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F56

José Santos Joalheiros
Rua do Parque Tecnológico, s/n - Oficina 1.5
S. Cosme, 4420-330, GONDOMAR
(Portugal) 936 174 681
josesantosjoalheiros@gmail.com
www.josesantosjoalheiros.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G50
Joyas del Mundo, S.L.
C/ Duque de Alba, 11, 28012 MADRID
(Espanha) 0034 600 036 721
joyasdelmundo2010@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4A60
Kantelegante, Lda.
Zona Ind. de Pocinhos - Pav. C2
Cerqueda, 4765-052 OLIVEIRA S. MATEUS
(Portugal) 253 571 563
kantelegante@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4D50
Keep Secret, Lda.
Rua das Regueiras, Nº 131, 2785-229
S. DOMINGOS DE RANA (Portugal)
geral@keepsecret.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G34
L.N. Joias, Lda.
Rua João da Silva, Lt. 34 - R/C Lj., 1900-271
LISBOA (Portugal) 218 435 170
geral@lnjoias.pt
www.eleene.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4D20
La Petra
Rua Fonte das Lágrimas, Nº 205, 4760-718
Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40
La Salete Neves, Unipessoal, Lda.
Rua do Chaimite, Nº 395 - 6º Esq. traseiras, 4435025 RIO TINTO (Portugal)
224 035 055 / 934 133 008
geral@lasaleteneves.pt
www.lasaleteneves.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4C52
Lasermaq, Lda.
Rua da Estrada, Nº 439 Trás, 4470-600
MAIA (Portugal) 229 406 241
sonia@lasermaq.pt
www.lasermaq.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J30
Lia Gonçalves - Joalharia de Autor
Rua Matias Santos, Nº 1212, 4905-651
VILA DE PUNHE (Portugal)
967 143 792 / 967 143 793
geral@joalhariadeautor.com
www.joalhariadeautor.com
Pavilhão: 3		
Stand: 3D08
Lider dos Sacos - Comércio
de Embalagens e Afins, Lda.
Rua do Parque Industrial, Nº 235 - Fração O
4505-150 ARGONCILHE (Portugal)
227 444 262
lidersacos@gmail.com
www.lidersacos.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I32
Luca Barra
Rua Miguel Bombarda, Nº 7 D, 2830-354
BARREIRO (Portugal) 215 934 435 / 963 830 242
lucabarra.pt@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G24
Luis & Ana, Lda.
Azinhaga das Carmelitas, Nº 21-D, 1600-419
LISBOA (Portugal) 217 150 473
geral@luiseana.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H10
Luxury Fancy Design, Lda
Rua Febus Moniz, Nº 22, 2780-234
OEIRAS (Portugal) 211 330 703
info@terzihan.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C34

Lynx Group Portugal
Rua das Murtas, 404 S. Domingos
4505-071 ARGONCILHE 938 583 419
terraversus@sapo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G36
Made to ENVY
Av. Meneres, Nº 592, 4450-189
MATOSINHOS (Portugal) 936 300 498
shop@madetoenvy.net
www.madetoenvy.net
Pavilhão: 4		
Stand: 4G30
Madeira, Pais & Pinheiro, Lda.
Rua de Francos, Nº 391, 4250-220
PORTO (Portugal)
228 347 190 / 0034 695 793 454
geral@mpp-gravograph.com
www.mpp-gravograph.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4K30
Manuel Ferreira da Silva & Irmão, Lda. - Silva’s
Joalheiros
Rua Soares dos Reis, Nº 765 - Sala 2
4400-317 VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
223 793 607 / 919 297 690
amadeusylva@gmail.com
www.silvasjoalheiros.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C30
Manuel Torres & Ferraz, Lda.
Av. Gen. Humberto Delgado,1639-2º Dto.
4510-570 FÂNZERES 224 832 221
Pavilhão: 4		
Stand: 4F54
Manzoni & Vasconcelos
Representações, Lda.
Rua Calhariz - Lote 11, 2765-402 ESTORIL
(Portugal) 214 672 125
geral@manzonivasconcelos.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C50
Maquinouro - Máquinas e Ferramentas, Lda.
Rua Eng. Adelino Amaro da Costa, Nº
1140/1144, 4420-005 GONDOMAR
(Portugal) 224 835 551
maquinouro@portugalmail.pt
www.maquinouro.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4K20
Marea Portugal
3510-112 VISEU (Portugal) 232 436 211
info@mareaportugal.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H34
Marisol C.B.
Avda. Santa Marina , Nº 43 - 3º C, 06005
BADAJOZ (Espanha) 0034 924 260 330
marisol.import@hotmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E40
Marques & Gomes, Lda.
Rua 23, Nº 365 - 1º C, 4500-141
ESPINHO (Portugal) 227 334 070
geral@marquesgomes.pt
www.marquesgomes.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4B20
Mater - Jewellery Tales Casa do Farol
Rua Paulo da Gama, Nº 629, 4169-006
PORTO (Portugal)
914 257 798
sara@mater-jewellery.com
www.mater-jewellery.com
Pavilhão: 3		
Stand: 3D06
Melitea Gioielli
Rua Miguel Bombarda, Nº 7 D, 2830-354
BARREIRO (Portugal) 215 934 435 / 963 830 242
lucabarra.pt@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand:4G24
Mesh Jewellery
Rua do Taralhão, Nº 850, 4510-802
FÂNZERES GDM (Portugal)
mafaldavpinheiro@meshjewellery.pt
www.meshjewellery.pt
Pavilhão: 3

Mimata, Lda.
Rua de Cedofeita, Nº 433, 4050-181
PORTO (Portugal)
geral@mimata.pt
www.mimata.pt
Pavilhão: 3
Minimal Joias / Amazon Biojoias
Tv. Padre Eutiquio, Nº 1379 - Sala 1402
66035-045 BELÉM (Brasil)
932 735 679
amazonbiojoias.pt@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G43
Modernist Bijuteri
Molla Fenari Mh. Kürkçüler Sk. 34120
ISTAMBUL (Turquia)
modernistbujiteri@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4A50
Nasip Jewelry
Yenidogan Mah. 45/7 Sokak No.1 D.2
Zeytinburnu, 34020 ISTANBUL (Turquia)
00902125123408
nasipjewelry@gmail.com
www.nasip.net
Pavilhão: 4		
Stand: 4B50
Nortestojo, Lda.
Rua José Gomes Ferreira, Nº 215
Lugar Alto da Serra, 4435-718
BAGUIM DO MONTE (Portugal)
224 228 702
nortestojo@nortestojo.pt
www.nortestojo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4E52
Novo Brilho, Unipessoal, Lda.
Rua D. Laura Abrantes Costa Soares,
Lote 1 - R/C Dto. 3060-318 FEBRES
(Portugal) 231 469 260
geral@novobrilho.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H22
Novobox, SLU
Polígono Industrial El Plà Industria, Nº 24
08980 SANT FELIU LLOBREGAT (Espanha) 0034 936
662 854
www.novobox.es
Pavilhão: 4		
Stand: 4G44
Oliveira & Irmão, Lda.
Rua Dr. Santos Silva, Nº 1 - 1º andar
Apartado 6, 3064-906 FEBRES (Portugal)
231 461 284
geral@oliveira-irmao.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I36
Only Silver - Manuela Monteiro
Rua Campo do Ferreiro, Nº 98, 4420-056
GONDOMAR (Portugal) 962 474 667
joiasmm@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G46
Opticom Graphite, S.R.L.
Via dell’Artigianato, 8, 36060
ROMANO D’EZZELINO (VI) (Itália)
00390424513210
opticom@opticomgraphite.com
www.opticomgraphite.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4J52
Ouro Brilho - Comércio
e Indústria de Ourivesaria, Lda.
Rua Padre Andrade e Silva, Nº 325/333
4420-240 GONDOMAR (Portugal)
224 644 071
ourobrilho@netcabo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I20
Paulo Jorge Fernandes Caixeiro - Cx Bracelets
Rua do Agro, Nº 476, 4400-351
VILA NOVA DE GAIA (Portugal)
934 116 888
cxbrand@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F57
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Pedrasriscas, Lda.
Rua Conselheiro Costa Aroso, 557 -Bloco B - 6º,
Nº 2, Bloco B - 6º Andar, Nº 2, 4470-590 MAIA
(Portugal) 967 948 767
info@pedrasriscas.pt
www.pedrasriscas.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4H30

Sacoplex Comércio de Embalagens, Lda.
Estr. Nacional 333, Nº 51, 3770-908
OIÃ - AVEIRO (Portugal)
234 721 927 / 234 728 139
design2@sacoplex.pt
www.sacoplex.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I10

Susana Nunes - Joalharia de Autor
Rua Estado da India, Nº 606 - R/C C.4
4430-094 VILA NOVA DE GAIA
(Portugal) 224 923 001 / 967 078 880
geral@susananunes.com
www.susananunes.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G52

Pedro Castro & Oliveiras, Lda.
Rua Padre Andrade Silva, Nº 391
4420-240 GONDOMAR (Portugal)
224 630 464
embalagenspedrocastro@gmail.com
www.embalagenspco.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I40

Safetronic Sistemas de Segurança, Lda.
Estrada Banco de (Portugal), Nº 3
2580-364 CARREGADO (Portugal)
263 299 884 / 962 957 585
geral@safetronic.pt
www.safetronic.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I42

Susenajóias
Indústria de Ourivesaria, Lda.
Rua da Portelinha, Nº 682, 4510-638
FÂNZERES (Portugal) 224 809 559
geral@susenajoias.com
www.susenajoias.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C22

Pedro Prateiro
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 1471
4515-658 FOZ DO SOUSA (Portugal)
224 541 086
pedro.prateiro@sapo.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4I30

Salada de Letras, Unipessoal, Lda.
Rua Nossa Senhora Amparo, Nº 342
Bloco 2 - 2º Esq. Frt.
4435-350
RIO TINTO (Portugal) 911 803 803
saladaletraslda@gmail.com
Pavilhão: Gal5

Tatá art jewelry
Escadinhas Damasceno Monteiro, 12-3
1170-107 LISBOA (Portugal) 926 510 944
tata.art.jewelry@gmail.com

Perestrelo & Cunha, Lda.
Av. São Teotónio, Edf. São Gião, S/N - 1º B
4930-739 VALENÇA (Portugal)
251 800 700
perestrelocunha@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4G20

Salvatore Plata - Joyeros 94, S.L.
José Aguilar, Nº 12 - bajo izqda. 46022
VALENCIA (Espanha) 0034 963 712 270
info@salvatorejoyeros.com
www.salvatoreplata.com
Pavilhão: 4		
Stand:4D32

Pertegaz
Rua Fonte das Lágrimas, 205, 4760-718
Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40

Sara Maia - Jewelry Craft
Rua Professor Rocha Pereira, Loja 112
4250-007 PORTO (Portugal) 963 782 628
saramaia_@hotmail.com
saramaia.wix.com/sara-maia-jewelry
Pavilhão: 3		
Stand: 3D10

Ponto 25 - Informática, Lda.
Rua Augusto Veloso, Nº 215, 4705-082
BRAGA (Portugal) 253 265 899
ponto25@ponto25.pt
www.ponto25.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G55

Sara Sousa Pinto
(Portugal) 965 565 411
sara@sarasousapinto.pt
www.sarasousapinto.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4G42

Projectos Especiais
Consultores de Comunicação, S.A.
Av. Infante Santo, 23 - 12º Esq., 1350-170
LISBOA (Portugal) 218 027 912 / 914 203 393
marketing@projectosespeciais.pt
www.anuariorelogioscanetas.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4A12
Reebok
Rua Fonte das Lágrimas, 205, 4760-718
Ribeirão (Portugal) 915 000 260
info@differentsphere.com
www.differentsphere.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4C40
Romeu Bettencourt
Rua Arcanjo Lar, 9 - 1º Sul, 9500-162
PONTA DELGADA (Portugal) 913 064 408
romeubettencourt.contact@gmail.com
www.romeubettencourt.com
Pavilhão: 3		
Stand:3D12
Rubidi - Ourives, Lda.
Zona Ind. de Ovar - Rua de Macau, Lt. 16 B
Apartado 212, 3884-909 OVAR
(Portugal) 256 579 680
info@rubidi.pt
www.rubidi.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4I34
Run’s - Artigos de Ourivesaria, Lda.
Rua da Carreira da Fonte, Nº 255
3060-211 CANTANHEDE (Portugal)
231 411 955 / 935 469 055
geral@runsjewels.com
https://pt-pt.facebook.com/Runs 220967828042964/
Pavilhão: 4		
Stand: 4F34

Scar-Id Store
Rua do Rosário, Nº 253, 4050-524
PORTO (Portugal) 222 033 087 / 914 877 818
info@scar-id.com
www.scar-id.com
Pavilhão: 3
Sérgio Oliveira
Rua Perboi de Baixo, Nº34, São Caetano
3060-734 CANTANHEDE (Portugal)
231 460 133
sgo.ouro@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F40
Silvina Gama, Unipessoal, Lda.
Rua Central de Ermentão, Nº 1115 - R/C Esq.
4420-079 GONDOMAR (Portugal)
918 845 499
silvina.gama@hotmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F52

Telma Mota Jewellery
Rua do Terreiro, Nº 113, 4820-041
FAFE (Portugal) 912 507 662
telmamota.atelier@gmail.com
www.telmamota.com
Pavilhão: 3		
Stand: 3D02
Teresa & Paula Barbosa, Lda.
Rua Dr. Severiano, Nº 200 Apartado 2101
4510-554 FÂNZERES GDM (Portugal)
224 648 146 / 224 648 146
tepbarbosa@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E12
Tocha’s Silver
Av. Dr. Lourenço Peixinho, Nº 179 - 2º Esq. Frt.
3800-167 AVEIRO (Portugal) 914 198 712
bt@verdegreen.pt
Pavilhão: 4		
Stand:4B12
Torcato Santos
Gold Park, Rua Parque Tecnológico Loja 4,
4420-628 GONDOMAR (Portugal)
919 050 065
info@torcatosantos.com
www.torcatosantos.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F51
Unicre Instituição Financeira de Crédito, S.A.
Av. António Augusto de Aguiar, Nº 122
1050-019 LISBOA (Portugal) 213 509 546
www.unibanco.pt
Pavilhão: 4		
Stand: 4J44
Vanglória
Pct. Ferreira de Castro, Nº 5 - 4º Esq.
2790-068 CARNAXIDE (Portugal)
919 202 759
vangloriajoias@gmail.com
www.vangloria.pt
Pavilhão: 3		
Stand: 3D22

Sofia Tregeira
Rua Alminhas da Estivada, Nº 37 - R/C Esq.
4510-479, GONDOMAR (Portugal) 930 678 841
geralsofiatregeira@gmail.com
Pavilhão: 3		
Stand:3D16

Wings of Feeling
Av. General Carrilho da Silva Pinto,
Nº 8 - Loja, 4715-380 BRAGA (Portugal)
253 193 950
www.wingsoffeeling.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4D40

Sophistication Concept, Lda
Rua Carlos Queiroz, Nº 17 - R/C
2740-029 PORTO SALVO (Portugal)
sophisticationconcept@gmail.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4F55

Zerus Jewellery
(Portugal) 919 671 160 / 962 379 264
www.zerusjewellery.com
Pavilhão: 4		
Stand: 4E10

Studex Ibérica,S.L.
C/ Conde de Peñalver, Nº 92 - 5º A
28006 MADRID (Espanha)
info@studex.es
www.studex.pt
Pavilhão: 4
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