


Coleção L’Odalisque

O Oriente, uma terra dominada por sultões, habitada por 

belas odaliscas e repleta de riquezas e segredos, despertou 

uma profunda curiosidade na sociedade europeia do 

século XIX. Nobres procurando relíquias, estudiosos 

explorando histórias, aventureiros desbravando mistérios e 

artistas buscando inspirações. 

A coleção L’odalisque traduz, em joias ímpares, esse passado 

fascinante do Oriente, aliando os segredos do mundo árabe 

à clássica tradição europeia e à versatilidade atual.





Anel Blue Mosque
Brilhantes: 0.39ct

Safira: 0.40ct

Pulseira Blue Mosque
Brilhantes: 0.61ct

Safira: 0.80ct

Brinco Ingres
Brilhantes: 2.08ct

Safira: 1.20ct



Escapulario Nazar
Brilhantes: 0.64ct

Safira: 0.80ct

Anel L’Odalisque
Brilhantes: 0.80ct

Safira: 0.08ct

A riqueza e a opulência do oriente foram mais especificamente 
marcados na coleção L’odalisque através da safira azul - uma 

das gemas preferidas da nobreza não só por sua beleza 
e extrema raridade, mas principalmente, por simbolizar a 

sabedoria e a lealdade.



Pingente Blue Mosque
Brilhantes: 0.88ct

Safira: 0.50ct

Anel Zaha
Brilhantes: 1.17ct

Safira: 0.08ct

As grandes e luxuosas fachadas dos palácios orientais, cuja 
arquitetura inigualável que serviu de inspiração ao design das 
joias desta coleção, guardam até hoje confissões e histórias de 

amores proibidos. Já a dança das odaliscas, que encanta por sua 
leveza e sensualidade, foi recriada no movimento suavemente 

fluido de cada peça.



Pulseira L’Odalisque 
Brilhantes: 0.80ct

Safira: 0.07ct

Brinco Blue Mosque
Brilhantes: 0.70ct

Safira: 0.80ct



Brinco Ask
Brilhantes: 1.90ct

Safira: 0.40ct

Anel Nazar
Brilhantes: 0.16ct

Safira: 0.04ct

As joias da coleção L’Odalisque exprimem romance e história, 
enaltecendo  o mistério que cada mulher carrega dentro de 

si. As peças são complementares e alcançam seu maior brilho 
quando usadas em conjunto. Cada uma delas, no entanto, é 

especial e tem seu requinte e brilho próprios.



Pingente L’Odalisque
Brilhantes: 0.59ct

Safira: 0.07ct

Pingente Ask
Brilhantes: 0.32ct

Safira: 0.20ct 

Brinco Nazar
Brilhantes: 0.32ct

Safira: 0.20ct

Anel Ask
Brilhantes: 0.32ct

Safira: 0.07ct



Fernanda Camino, fundadora e diretora de criação da marca, 
sempre teve fascínio pelos segredos e particularidades da 

joalheria - mundo ao qual foi apresentada por sua avó Maria 
Eulália, uma renomada joalheira e profunda conhecedora de 

pedras preciosas. Em função disso, Fernanda cresceu cercada 
por diamantes, pérolas e outras preciosidades. A beleza parti-

cular de cada pedra e a riqueza nos detalhes das peças alimen-
taram uma grande curiosidade sobre a historia de cada jóia.

Foi em Florença, onde Fernanda estudou design de joias, 
que a marca Maria Eulália começou a ser criada. Inspirada no 
contraste entre o Novo e o Velho Mundo, a designer explorou 
as diversas linhas de arte para criar joias atuais com traços de 

outros tempos, que realçam a beleza particular de cada mulher 
com elegância e glamour atemporal.

As joias Maria Eulália são verdadeiras expressões atuais da beleza. 
Suas criações únicas não se definem inteiramente nas escolhas 
dos temas das coleções, mas encantam pelo poder que cada 

peça tem de emocionar e cativar individualmente. 
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