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Catálogo 2022
Anéis de Noivado

Solitário de ouro amarelo de 19,2Kt, com peso aproximado 
de 4,3g, cravado com 1 diamante, cor H, pureza VVS2 com 
peso desde 0,50ct. Diamante central com certificado GIA.

Solitário de ouro branco de 19,2Kt, com peso aproximado 
de 2.9g, cravado com 14 diamantes, com peso total 0,20ct. 
O diamante central que surge destacado tem o peso desde 
0,50ct, é da cor H, e tem uma pureza de VVS2. Diamante 
central com certificado GIA

Desde 3200€

Desde 3300€

ANEL 1477

ANEL INFINITO

Comprar →

Comprar →
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Catálogo 2022
Anéis de Noivado

Solitário de ouro branco de 19.2Kt, com peso aproxima-
do de 4g, cravado com 80 diamantes peso total 0.30Ct. 
O diamante central que surge destacado tem peso desde 
0.50Ct. Diamante central com certificado GIA.

Solitário de ouro branco de 18Kt, com peso aproximado de 
2g, cravado com 17 diamantes cor H, pureza SI com peso 
total desde 0,25Ct.

Desde 3650€

Desde 996€

ANEL 
COMPROMISSO

ANEL SONHO

Comprar →
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Catálogo 2022
Anéis de Noivado

Solitário de ouro branco de 18Kt com peso aproximado de 
2g, cravado com 65 diamantes cor H, pureza SI com peso 
total desde 0.40Ct.

Solitário de ouro branco de 18Kt, com peso aproximado de 
1,6g, cravado com 1 diamante, cor H, pureza SI com peso 
desde 0,10ct.

Desde 1835€

Desde 600€

ANEL 
SENTIMENTO

ANEL MEU PRIMEIRO 
DIAMANTE

Comprar →

https://www.tavares1922.pt/shop/anel-ouro-e-diamantes/
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Catálogo 2022
Anéis de Noivado

Solitário de ouro branco 19,2Kt com peso aproximado de 
5,3g, cravado com 16 diamantes cor GH, pureza VS com 
peso total 0,16ct. O diamante central que surge destaca-
do tem peso desde 0,50ct, cor H e pureza VVS2. Diamante 
central com certificado GIA.

Solitário de ouro branco 19,2Kt com peso aproximado de 
3,9g. Cravado com 28 diamantes cor GH, pureza VS com 
peso total 0,29ct. O diamante central que surge destaca-
do tem peso desde 0,50ct, cor H e pureza VVS2. Diamante 
central com certificado GIA

Desde 4200€

Desde 4570€

ANEL ETERNO

ANEL PAIXÃO
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Catálogo 2022
Anéis de Noivado

Solitário de ouro branco 19,2Kt com peso aproximado de 
2,5g. Cravado com 38 diamantes cor GH, pureza VS com 
peso total 0,38ct. O diamante central que surge destaca-
do tem peso desde 0,50ct, cor H e pureza VVS2. Diamante 
central com certificado GIA.

Desde 4570€

ANEL 
FELICIDADE



CASAMENTO
Catálogo 2022

ALIANÇAS
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Catálogo 2022
Alianças

Aliança em ouro amarelo com peso aproximado de 5.5g, 
cravada com 5 diamantes cor GH, pureza VS com peso total 
0.05ct, com 5mm de largura.

Aliança em ouro amarelo com peso aproximado 6,3g, crava-
da com 5 diamantes cor GH, pureza VS peso total 0,07ct, 
com 5mm de largura.

Desde 540€

Desde 610€

ALIANÇA 
AURORA

ALIANÇA
LÚNULA
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Catálogo 2022
Alianças

Aliança em ouro branco com peso aproximado 5,6g, cravada 
com 11 diamantes  cor GH, pureza VS peso total 0,11ct, com 
5,5mm de largura.

Aliança ouro branco com peso aproximdo de 3,5g, cravada 
com 45 diamantes cor GH, pureza VS peso total 0,45ct com 
3,5mm de largura.

Desde 774€

Desde 1135€

ALIANÇA 
ENLACE

ALIANÇA 
RUMO
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Catálogo 2022
Alianças

Aliança em ouro amarelo com peso aproximado de 2,4g, 
com 4mm de largura.

Aliança ouro amarelo com peso aproximado 2,7g  e com 
2,2mm de largura.

Desde 286€

Desde 276€

ALIANÇA 
TRADIÇÃO

ALIANÇA 
SENTIDO



11 ← 14

Catálogo 2022
Alianças

Aliança em ouro bicolor com peso aproximado de 5,3g, crava-
da com 8 diamantes GH/VS 0,12Cct, com 6mm de largura.

Aliança ouro bicolor com peso aproximado de 6,7, cravada 
com 21 diamantes GH/VS peso total 0,31ct, com 6,5mm de 
largura.

Desde 646€

Desde 1216€

ALIANÇA 
HORIZONTE

ALIANÇA 
MERIDIANO
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Criação de joias únicas
 
Design e produção de peças únicas de joalharia, 
ourivesaria e pratas decorativas. Contacte-nos 
para saber mais sobre este serviço personalizado, 
agendando uma reunião com a nossa designer apoia-
da com tecnologia de desenho em três dimensões. 

Restauro de joias
 
Restauro e adaptação de peças de joalharia, ourive-
saria e pratas decorativas. Dispomos de uma oficina 
própria e mestres ourives com décadas de experiên-
cia para valorizar, restaurar ou adaptar as suas peças 
de joalharia voltando a dar-lhes uma nova vida. 

Listas de Casamento
 
Com produção própria de pratas decorativas, te-
mos disponível uma vasta coleção de peças para 
propor na tão desejada lista de casamento. Fazemos 
o acompanhamento dos convidados na seleção da 
prenda ideal assim como a sua entrega na casa dos 
noivos.

SERVIÇOS



Formulário →

Marque uma reunião connosco.

Temos uma equipa especializada com anos de experiência 
que o acompanhará na escolha da sua joia.

Ligue-nos para +351 252 298 010,
pelo Whatsapp para     +351 918 740 178,

ou marque uma reunião usando o formulário.

Horário de atendimento — Seg – Sáb das 9:30-12:30 / 14:30-18:30

https://www.tavares1922.pt/formulario-de-contato/
https://www.tavares1922.pt/shop/anel-ouro-e-diamantes/


+351 252 298 010
Rua da Junqueira, 54
4490-519   Póvoa de Varzim

in @tavares1922
www.tavares1922.com

tel:+351252298010
https://g.page/ourivesariatavares?share
https://g.page/ourivesariatavares?share
https://www.instagram.com/tavares_1922/
https://www.tavares1922.pt/
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