
 

 

 

10 ANOS - POMELLATO NUDO 
 

 

Dez anos depois do lançamento da colecção Nudo, Pomellato celebra o aniversário 

da colecção com um novo Nudo. Uma versão com novo tamanho e novas cores, que 

mantém intacta todas as características desta jóia emblematica, enfatizando-a com 

um novo tamanho e novas cores. 

 

Em 2001, acrescentando cor ao clássico solitário, a colecção Nudo revolucionou a 

criação da joalharia convencional. Pomellato foi a primeira a propor o charme das 

pedras coloridas, revelada com uma engenhosa lapidação e cravação. 

Nudo é minimalista, com carácter, e pode ser usada em qualquer altura, tal como um 

par de jeans. Elegante casual, vários anéis Nudo podem ser posto em conjunto para 

que a mulher crie a sua combinação favorita e colecciona-la ao longo do tempo. 

 

O sucesso da colecção Nudo é internacional. Hoje, em todo o mundo, Nudo é sinonimo 

de Pomellato, não admirando portanto que a marca celebre orgulhosamente esta nova 

versão da colecção. A nova colecção Nudo apresenta-se com sete pedras, com nuances 

que as tornam particularmente intensas: topázio azul, quartzo madeira, ametista, 

prasiolite, quartzo limão, peridoto e granada tangerina. As duas últimas, apenas 

disponíveis em edição limitada. 

O novo Nudo é para ser usado sozinho ou misturado com diferentes cores, para o dia 

ou para a noite, numa interpretação que cada mulher pode combinar de acordo com a 

sua própria essência. 

 

Anéis em ouro rosa ou ouro branco com topázio azul, quartzo madeira, ametista, prasiolite e 

quartzo limão – 2.160 € 

Anéis em ouro rosa ou ouro branco com peridoto e granada tangerina – preço sob pedido. 

 

 

A nova colecção Nudo encontra-se disponível nas lojas Machado Joalheiro, Porto e 

Lisboa. 

 

 

 
Informações: 
Alexandre Machado 
Telefone: 223392070 
ammachado@machadojoalheiro.com 

 

 
 

LISBOA: AVENIDA DA LIBERDADE, 180 – FORUM TIVOLI – 211543940 
PORTO: AVENIDA DA BOAVISTA, 3511 – EDIFICIO AVIZ – 226101283//RUA 31 DE JANEIRO, 200 - 223392070 


