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A NOVA COLEÇÃO DA MATILDA JEWELLERYA NOVA COLEÇÃO DA MATILDA JEWELLERY

Repletas de detalhes intemporais, surgem as mais recentes peças MATILDA Jewellery que vãoRepletas de detalhes intemporais, surgem as mais recentes peças MATILDA Jewellery que vão

conquistar todos os amantes de joias.conquistar todos os amantes de joias.

Com a delicadeza e simplicidade às quais a MATILDA nos tem vindo a habituar, as novas joiasCom a delicadeza e simplicidade às quais a MATILDA nos tem vindo a habituar, as novas joias

surgem com pormenores inesperados que não passam despercebidos. Desde colares a anéis,surgem com pormenores inesperados que não passam despercebidos. Desde colares a anéis,

passando pelos brincos marcantes, esta coleção traz zicórnias coloridas cravadas artesanalmente,passando pelos brincos marcantes, esta coleção traz zicórnias coloridas cravadas artesanalmente,

brilho e formas clássicas, com a elegância de sempre.brilho e formas clássicas, com a elegância de sempre.

O anel Ivy e o colar Royce estão disponíveis em 4 cores diferentes - destacamos o elegante verde-O anel Ivy e o colar Royce estão disponíveis em 4 cores diferentes - destacamos o elegante verde-

esmeralda, a cor da perseverança; e o delicado rosa ruby, a cor das emoções e do afeto –esmeralda, a cor da perseverança; e o delicado rosa ruby, a cor das emoções e do afeto –

adequando-se ao gosto e personalidade de quem os usa.adequando-se ao gosto e personalidade de quem os usa.

Conhecida pela sua elegância e linhas femininas, a MATILDA desvenda, assim, mais uma coleçãoConhecida pela sua elegância e linhas femininas, a MATILDA desvenda, assim, mais uma coleção

recheada de particularidades, que proporciona um signi�cado especial aos momentos maisrecheada de particularidades, que proporciona um signi�cado especial aos momentos mais

simples do dia-a-dia, conferindo caráter aos looks mais escuros de inverno.simples do dia-a-dia, conferindo caráter aos looks mais escuros de inverno.

Com peças clássicas em prata e prata com banho de ouro 24k, desenhadas pela equipa MATILDA eCom peças clássicas em prata e prata com banho de ouro 24k, desenhadas pela equipa MATILDA e

orgulhosamente produzidas em Portugal, passam pelas mãos de joalheiros experientes, para queorgulhosamente produzidas em Portugal, passam pelas mãos de joalheiros experientes, para que

possam ser utilizadas como uma extensão das nossas histórias.possam ser utilizadas como uma extensão das nossas histórias.

A sua certi�cação é assegurada pela Imprensa Nacional – Casada Moeda, bem como o contraste aA sua certi�cação é assegurada pela Imprensa Nacional – Casada Moeda, bem como o contraste a

atestar a nobreza do material utilizado.atestar a nobreza do material utilizado.
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