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NOVA COLEÇÃO DA PORTUGAL JEWELS CELEBRA ONOVA COLEÇÃO DA PORTUGAL JEWELS CELEBRA O
ROMANCE COMO NOS TEMPOS ANTIGOSROMANCE COMO NOS TEMPOS ANTIGOS

Neste Dia dos Namorados, a Neste Dia dos Namorados, a Portugal JewelsPortugal Jewels lança a coleção de jóias “Amor à Moda Antiga”, que lança a coleção de jóias “Amor à Moda Antiga”, que

inclui uma seleção de brincos, colares e anéis em ouro e prata com pedras naturais de marcassitesinclui uma seleção de brincos, colares e anéis em ouro e prata com pedras naturais de marcassites

e zircónias rubi e esmeralda. Esta gama pretende dar continuidade ao objetivo da marca nacionale zircónias rubi e esmeralda. Esta gama pretende dar continuidade ao objetivo da marca nacional

de desenhar jóias tradicionais de alma portuguesa com um toque contemporâneo.de desenhar jóias tradicionais de alma portuguesa com um toque contemporâneo.

De acordo com a marca, esta é uma coleção que traz para a atualidade as jóias tradicionais deDe acordo com a marca, esta é uma coleção que traz para a atualidade as jóias tradicionais de

marcassites, populares em Portugal no início século XX, “celebrando agora um amor à moda antigamarcassites, populares em Portugal no início século XX, “celebrando agora um amor à moda antiga

– um romance como o dos avós, cujas con�ssões de amor se perpetuam no tempo”. A estas pedras– um romance como o dos avós, cujas con�ssões de amor se perpetuam no tempo”. A estas pedras

naturais, juntam-se zircónias de rubi e esmeralda, que dão um toque de cor a cada uma das peças,naturais, juntam-se zircónias de rubi e esmeralda, que dão um toque de cor a cada uma das peças,

“simbolizando expressões de um amor profundo, �el e duradouro”.“simbolizando expressões de um amor profundo, �el e duradouro”.

As seis peças que compõem esta gama estão disponíveis no site da marca e em pontos de vendaAs seis peças que compõem esta gama estão disponíveis no site da marca e em pontos de venda

selecionados. Os preços variam entre os 65 euros e os 215 euros.selecionados. Os preços variam entre os 65 euros e os 215 euros.
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