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Bluchers casual de 
camurça com velcro
T. 24-34
desde 26,95 €

OLÁ OUTONO!

A estação mais bucólica do ano já aqui está e com ela uma 
coleção cheia de novidades com todas as tendências e cores mais 
procuradas desta temporada! A camurça mais elegante e o veludo 
mais sofisticado mimetizam-se em botins, bluchers e sabrinas, 
enquanto que os laços, franjas e bordados se convertem nos 
detalhes protagonistas dos designs mais coquetes. 

Merceditas 
com laço de veludo
T. 23-34
desde 24,95 €

Merceditas de bamara 
com fivela japonesa
T. 20-36
desde 18,95 €
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NÃO SEM AS MINHAS 
MERCEDITAS! 

O calçado ideal para os outfits preferidos de 
fim-de-semana! Com estrelas bordadas em fio 
prateado, laços cosidos ou tiras de purpurinas! 
O objetivo? Transformar um look num super look 
e completá-lo com os acessórios e meias mais 
especiais da temporada!

Merceditas de fivela 
com laço traseiro de veludo
T. 22-32
desde 25,95 €

Merceditas decotadas 
de veludo com estrelinhas
T. 24-34
desde 25,95 €

Sabrinas de pulseira 
com tira de purpurinas 
T. 22-32
desde 22,95 €

Sabrinas com velcro 
e laço tipo mercedita
T. 22-32
desde 19,95 €

Gorro com pompom
T. S-M
24,90 €

Meias com laço 
de veludo
T. 2-6
desde 9,90 €

Fios de lã 
para o cabelo
T. ÚNICO
4,95 €
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Sapatos estilo inglês 
de camurça com atacadores 
de cetim
T. 19-30
desde 29,95 €

Merceditas de veludo 
com fivela
T. 18-36
desde 16,95 €

OS SEUS PRIMEIROS PASSOS!
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Pepitos tipo camurça
T. 18-26
16,95 €

Botas de camurça 
com picotado e berloques
T. 18-26
28,95 €

PEQUENOS PASSOS, 
GRANDES MOMENTOS 

T. 18-26
28,95 €

Esta temporada, os mais pequeninos convertem-se 
em precursores de estilo, graças aos lindos modelos 
da Nova Coleção para bebés e primeiros passos, 
nas cores mais elegantes!

Botas de camurça 
com atacadores de cores
T. 19-28
Desde 26,95 €

Botinhas de camurça 
com pelo e fecho-éclair
T. 18-29
36,95 €
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Com os clássicos de sempre em novos tons ou com alguma das muitas 
novidades únicas para poder levar os irmãos combinados com a mesma cor! 
Em bordeaux, azul-marinho, cinzento-acastanhado... escolha a sua preferida!

ESTILO NA CIDADE

Sapatos blucher de camurça 
com franjas lisos
T. 22-30
29,95 €

Mocassins de camurça 
com velcro
T. 18-30
desde 27,95 €

Merceditas decotadas 
de veludo com estrelinhas
T. 24-34
desde 25,95 €
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Sapatos de vela 
de camurça
T. 22-40
desde 33,95 €

Mocassins clássicos 
de camurça 
T. 25-41
desde 38,95 €

TÃO ELEGANTES!
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T. 23-30
desde 32,95 €

T. 26-39
desde 44,95 €

PEQUENAS 
INFLUENCERS  

A rua transforma-se numa passerelle para brilhar 
com as tendências fashion que vão arrasar neste 
Outono! Camisas de quadrados, chapéus de ar 
campestre e botas com detalhes únicos! Estrela de 
glitter, atacadores cruzados ou pelo super suave!

Botas com velcro 
e sola dentada
T. 23-30
desde  32,95 €

Botas com estrelas 
e fecho-éclair
T. 26-39
desde 44,95 €

Botas com interior felpudo 
e atacadores cruzados
T. 24-34
desde 45,95 €
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OS MAIS CRESCIDOS! 

Referências para os seus irmãos e primos pequenos 
e com um carisma especial, os mais crescidos da casa 
fazem do seu estilo o seu sinal de identidade, escolhendo 
os sapatos mais cool da temporada. Botins, sabrinas e 
bluchers em tamanhos grandes, também para si, mamã!

T. 28-38
desde 36,95 €

T. 24-41
desde 23,95 €

T. 21-41
desde 31,95 €

Sabrinas de camurça 
com laço fino
T. 24-41
desde 23,95 €

Bluchers de camurça 
picotados
T. 28-38
desde 36,95 €

Botins com franjas
T. 21-41
desde 31,95 €
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Ténis 
com forro de pelo
T. 23-32
desde 26,95 €

Ténis de veludo
T. 23-40
desde 24,95 € Ténis 

de camurça e velcro
T. 25-36
desde 37,95 €

T. 23-32
desde 26,95 €

São o acessório de moda mais confortável, versátil 
e descontraído do momento. Este Outono usam-se 
em cores intensas como o azul-marinho ou o verde 
escuro, com franjas ou duplo fecho e em materiais 
tão suaves como o veludo ou a camurça!

OS TÉNIS 
MAIS COOL!

Ténis bota 
com franjas
T. 25-34
desde 33,95 €

T. 25-34
desde 33,95 €

1918



Ténis animal print 
de serpente com forro de pelo
T. 28-37
desde 29,95 €

Ténis de veludo 
com sola grossa
T. 35-41
desde 32,95 €

Botins de pele 
com lingueta de franjas 
T. 28-38
desde 40,95 €

Botins de fecho-éclair 
com fivela
T. 24-32
29,95 €

SEMPRE CONTIGO!
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Botas safari de atacadores
T. 18-45
desde 21,95 €

Botas safari de pele 
com forro felpudo
T. 24-38
desde 32,95 € Botas safari de atacadores

T. 18-45
desde 21,95 € Botas safari 

com glitter e laço
T. 21-32
desde 29,95 €

Botas de camurça 
com biqueira reforçada
T. 19-32
desde 32,95 €

TODOS QUEREM 
BOTAS!

Dos mais vaidosos aos mais descontraídos, passando 
pelas mais fashion e claro, pelas fãs dos brilhantes. 
Todos querem umas botas, quer sejam as suas 
indispensáveis botas safari em novos materiais e cores 
ou os novos modelos com biqueira reforçada, sola track 
ou pompons de pelo.
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Botas altas de pele 
com cano largo
T. 31-40
desde 52,95 €

Botins 
com traseira de glitter
T. 26-41
desde 38,95 €

Botas estilo esquimó 
com pompons
T. 23-29
42,95 €

Botas com elástico 
e sola track
T. 28-36
desde 34,95 €

Botas kiowa com 
atacadores e sola 
antiderrapante  
T. 26-34
35,95 €

T. 28-36
desde 34,95 €

T. 23-29
42,95 €

Para o campo, cidade, escola ou para 
os fins-de-semana, as botas usam-se 
para tudo e com tudo! Com vestidos 
de patchwork, camisas e camisolas de 
algodão e, claro, com calças, saias e, 
inclusivamente, com casacos de ganga!

COPIA O LOOK: 
BOTAS + GANGA
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Cachecol gola de tricô
T. ÚNICO
17,50 €

Galochas 
com fivela
T. 23-39
29,95 €

A CHAPINHAR!

Galochas 
efeito verniz
T. 23-37
35,95 €Galochas 

de cano baixo ajustável
T. 20-24
26,95 €
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