DESDE 1880 A CRIAR JÓIAS ÚNICAS

Fundada no Porto em 1880, Machado Joalheiro tornou-se numa das mais prestigiadas joalharias e
relojoarias nacionais, reunindo as mais luxuosas marcas internacionais, assim como executando as
suas próprias coleções.

Desde o início, Machado Joalheiro comercializou as mais importantes marcas de relógios,
acompanhando de perto a evolução mundial do sector, sendo actualmente representante das mais
exclusivas marcas relojoeiras, como Cartier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Vacheron Constantin,
Hublot ou Franck Muller.
Como não poderia deixar de ser, a joalharia sempre teve um papel fulcral em Machado Joalheiro,
quer pelo desenvolvimento das suas próprias colecções, quer pela representação de algumas das
mais exclusivas marcas internacionais como a Chaumet, H. Stern, Pomellato, Mikimoto, Mimi ou
Dinh Van.

Lado a lado com as mais exclusivas marcas, as peças de assinatura Machado Joalheiro fazem a
história desta joalharia. Das formas contemporâneas da linha “Party” e da linha “Colours”, aos
clássicos e intemporais anéis da linha “Bridal” e da linha “Drops”, Machado Joalheiro apresenta um
vasto leque de peças de assinatura própria que vão ao encontro de diferentes clientes, para
diferentes ocasiões, mas que espelham sempre o savoir faire desta casa com 135 anos de história.
Toda esta herança e experiência refletem-se no que é hoje Machado Joalheiro: uma marca que sabe
defender a sua tradição e integrá-la perfeitamente na modernidade. Ainda este ano, Machado
Joalheiro prepara o lançamento da coleção “1880”, uma linha especial, de edição limitada, para
celebrar os 135 anos marca.

Orgulhosa das suas origens na Cidade Invicta, onde tem actualmente duas lojas, Machado Joalheiro
marca também presença na Avenida da Liberdade, em Lisboa, onde se apresenta lado a lado com as
mais prestigiadas marcas de luxo internacionais, num espaço a pensar nos novos consumidores,
bem informados e desejosos de bons produtos e marcas de qualidade.

CRONOLOGIA

1880: Abertura da primeira ourivesaria na Rua do Loureiro, no Porto, designada como “Cunha &
Sobrinho: Jóias e objectos d’arte em prata”.
1912: Ampliação da ourivesaria, ocupando agora os números 46 a 52, num projecto da autoria de
Francisco de Oliveira Ferreira e com a colaboração do seu irmão, o escultor José de Oliveira Ferreira
e do pintor Acácio Lino.
1915: Mudança para a Rua 31 de Janeiro, acompanhando o movimento chique da cidade. O edifício,
um exemplar em Arte Nova, entra directamente no património arquitectónico da cidade que, mais
uma vez é projectado pelo arquitecto portuense Francisco de Oliveira Ferreira.
1930: Numa política de expansão e crescimento, é adquirida a Joalharia do Carmo, em Lisboa.
1931 – 1941: Neste período, a internacionalização da actividade firma-se, com a obtenção de
vários prémios e distinções com a presença em feiras no Brasil, Estados Unidos, Espanha e em
França, integrando-se nos mercados externos como embaixadora de Portugal nos capítulos das
jóias e das pratas.
1942: Com a entrada de Jacinto Machado o negócio cresceu visivelmente, quer pela sua enorme
carteira de clientes quer pelas modernas técnicas de comunicação. À morte de Pinto da Cunha em
1957, dá-se a transferência para a dinastia Machado. E a renovação da imagem da loja.
1960: Primeira grande colecção de anéis de noivado, inteiramente criada e executada por Machado
Joalheiro.
1964: Machado Joalheiro recebe a “turista um milhão” em Portugal, incluído na visita oficial à
cidade do Porto.
1978: Numa política de expansão da firma dá-se a abertura de uma segunda loja, ainda na Rua 31
de Janeiro.
1980: Machado Joalheiro celebra o seu centenário e convida para o evento os seus principais
clientes, onde que se mostrou peças extraordinárias e uma exclusiva coleção de joalharia, executada
para assinalar a ocasião.
1989: Machado Joalheiro firma o seu estatuto dinamizador e inaugura uma loja no novo pólo do
comércio de luxo da cidade, a Avenida da Boavista – Aviz.
1992: Membro fundador da Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), associação que agrupa as
melhores manufacturas relojoeiras e uma selecção muito exclusiva a nível mundial dos melhores
estabelecimentos – joalharias e relojoarias.

1994: A “Colecção Cartier”, após ter estado em exposição no Petit Palais, em Paris, foi apresentada
em Machado Joalheiro, na sua loja da Boavista.
2000: A histórica loja de Rua 31 de Janeiro é classificada, por despacho governamental, como
Imóvel de Interesse Público, procurando assim preservar na modernidade, a tradição.
2008: Machado Joalheiro continuou a sua política de expansão e inaugurou a sua primeira loja em
Lisboa, na Avenida da Liberdade, dando mais um passo na estratégia de modernização e
crescimento que vem sendo realizada.
2015: Comemoração dos 135 anos Machado Joalheiro.

