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LEITÃO & IRMÃO, QUASE 200
ANOS DE HISTÓRIA

A Joalharia Leitão&Irmão, teve
origem no Porto, nos finais do
longínquo século XVIII, e tornou-se
uma referência no ramo ao ser
nomeada, em 1873, por D. Pedro II,
Imperador do Brasil, Ourives da
Casa Imperial Brasileira e, 14 anos
mais tarde, Joalheiros da Coroa
Portuguesa por D. Luís I, Rei de
Portugal.
Hoje, com quatro espaços
comerciais divididos por Lisboa e
Estoril, possui a mais antiga oficina
de joalharia do país localizada no
Chiado, em Lisboa, construída de
raiz, nos anos 70 do século XIX, onde
estão peças dignas de museu, claro
está, acompanhadas por maquinaria
moderna.   Peças  como um balancé 

da John M. Sumner & Cia, de
Manchester, que foi colocado na
oficina ainda antes da mesma ser
fechada, pois não passava na porta,
assim como o laminador da marca E.
Kurtz à Paris e ainda um cofre da
Fábrica João Thomaz Cardoso – Villa
Nova de Gaya, utilizado atualmente. 
Sendo a evolução uma constante em
todos os setores e variantes, a
Leitão&Irmão mantém os processos
tradicionais de manufatura
permanentemente atualizados,
recorrendo às mais modernas
técnicas de design e manufatura,
sendo possível encontrar uma forja
a carvão que tem inclusivamente
uma ligação à internet para
programar ciclos de fundição.  
 Neste    sentido,     possui    também,

software informático para desenho
3D, escultura 3D e prototipagem,
assim como uma rede de contactos
que permite desenhar em Portugal,
imprimir em diferentes geografias e
retornar a Portugal a obra pronta a
trabalhar. 
O processo de criação tem início no
departamento criativo (designer)
onde são feitos estudos prévios sobre
a peça/coleção em questão antes da
sua concretização. As peças são
desenhadas e criadas em 3D, virtual,
passando de seguida para um
protótipo em 3D onde é utilizada
tecnologia de última geração. Os
modelos em 3D servem depois de
matriz para o desenvolvimento das
peças nas oficinas,   sejam elas em
prata,  ou ouro platina.

Histórias banhadas a ouro e prata que a joalharia Leitão & Irmão
tem para oferecer, “escondidas” numa oficina que parece um
museu
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Nas oficinas, divididas em vários
locais para o processo de produção
de uma peça, o desenvolvimento
das mesmas passa por várias
etapas, entre elas os moldes, onde
são criadas imagens em cera que
depois são utilizadas para que
possam ser fundidas, uma zona de
escultura, para, no momento certo,
serem objeto de trabalho de
cinzelagem e de banca para o
aperfeiçoamento, detalhe, textura e
pormenores característicos da
Leitão & Irmão. Posteriormente,
estes passos dão lugar ao processo
de polimento e acabamento da
peça para que esta possa seguir
para as lojas ou diretamente para o
cliente. São feitas, também, peças
por medida e personalizadas,
nomeadamente anéis de noivado,
joias, faqueiros, baixelas e outras,
bem como a manutenção e
restauro. Peças finais com grande
simbolismo histórico são apanágio
da Leitão&Irmão, sendo  exemplos
disso  a  Coroa   da   Rainha   para   a  

coroação de Nossa Senhora de
Fátima, aquela que é uma das mais
divulgadas joias portuguesas, tendo
sido trabalhada durante três meses
por doze artífices e tem cravadas
em ouro 313 pérolas e 2679 pedras
preciosas; “Rhinocerus 1515” em
prata cinzelada. Inspirada na
xilogravura de Albrecht Dürer, a
partir do desenho original de
Valentim Fernandes feito em Lisboa
em 1515. O rinoceronte fora
oferecido ao Rei D. Manuel I de
Portugal pelo Rei de Cambaia em
1514, tendo chegado a Lisboa em
1515 a bordo da nau N.ª S.ª da
Ajuda após atravessar o Índico e o
Atlântico; a Taça de Portugal de
futebol em prata cinzelada que
remete para os Descobrimentos
com caravelas cinzeladas em
diferentes locais do troféu. Sobre as
caravelas destacam-se as cinco
quinas. Por cima das asas está a
esfera armilar, encimada pela cruz
de Cristo, referências da
portugalidade.

Horário
Segunda a Sábado 

10h – 19h
Domingo - Fechado

Morada
Largo do Chiado nº17
1200-108 Lisboa

A próxima coleção será um “refresh”
da Coleção Azulejo Português,
inspirada nos azulejos das mais
belas ruas nacionais, trazendo uma
reinterpretação dos motivos do
azulejo onde prevalece a cor, dando
às joias uma nova representação
visual. A coleção apresenta uma
seleção de joias em ouro e prata
cobertas de esmalte cerâmico em
diversas cores e é composta por
brincos, pendentes, anéis e botões
de punho.Uma verdadeira pedra
preciosa escondida no coração da
capital que, nas palavras do
Administrador Jorge Van Zeller
Leitão “é uma das mais antigas
marcas de Portugal, caracterizada
pela permanente modernização e
confiança nos novos talentos”.

Administrador Joalharia Leitão&Irmão Jorge Van Zeller //  Foto: Sérgio Lemos

JÓIA DA COROA 2017
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