
1. Um verdadeiro relógio de mergulho, que resiste até 200 metros de profundidade.
E pode ser seu. Basta que participe no passatempo que o Anuário Relógios
& Canetas organizou com a Certora – representante da Seiko em Portugal.

2. O Anuário Relógios & Canetas fez uma parceria com a Carlton Jewellery, para uma
série de iniciativas que irão funcionar em 2021, onde pode habilitar-se a ganhar
uma ou mais peças através dos diversos passatempos que vamos promover.

3. Pestana Palácio Estoril – Contamos com o apoio em algumas das iniciativas 
previstas para 2021.

4. Portojóia – O Anuário Relógios & Canetas conta estar presente na próxima 
edição, que se realizará de 23 a 26 de Setembro de 2021.

5. Casa-Museu Medeiros e Almeida recebeu o júri. A Casa-Museu Fundação
Medeiros e Almeida colaborou na logística da iniciativa do Grande Prémio 
de Relojoaria – pelo 3.º ano, albergou o júri, que escolheu presencialmente 
os relógios distinguidos nas várias categorias.

6. Sushi no lançamento – A festa do lançamento do Anuário contou em 2019 
com  o apoio do Sushi em Tua Casa. Mais iniciativas irão realizar-se 
no decorrer de 2021.

7. Cinta NOL– A Nol Jewellery associou-se à edição 23 do Anuário, possibilitando
aos leitores habilitarem-se a um anel da sua coleção Heritage.

8. Chivas no lançamento – Nas festas de lançamento dos Anuários 2019 e 2020
a Chivas alegrou o ambiente com um balcão que serviu cocktails aos convidados.

9. Prooptica – A Prooptica, parceira de longa data do Anuário, conta com 26 anos
de história e é atualmente uma referência no mercado óptico nacional.
Tem colaborado em passatempos, em que os leitores ganham óculos de sol.

10. AEMpress – A AEMpress colabora com o Anuário há mais de 6 anos.
Especializada em tecnologia, é responsável pelas áreas de hardware e software
que a logística do Anuário necessita.
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