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A marca Estilo Eyewear é uma marca bastante recente, pautada por

um ADN irreverente e statement. 

Com modelos bastante ousados, esta coleção foi pensada para quem

marcar a sua presença através de looks mais ousados.

Sobre a Marca



SOBRE O NOVO 
SHOOTING  2021

DARE TO BE YOU!

MENSAGEM
O importante é sentires-te confiante
em quem és, não teres medo de
mostrar o que queres sem te
preocupares com o que os outros
pensam.
Atreve-te a seres TU!

#tribeestiloeyewear
#tribeinteropticuss



          Followers on Instagram

A Sara Figueiredo é uma atriz que
começou a sua carreira na série
juvenil "Morangos com Açucar".
É também apresentadora de dois
programas no canal CMTV.

Atriz e
Apresentadora de TV

SARA 
FIGUEIREDO



MÁRIO DE 
CARVALHO

          Followers on Instagram

Começou a trabalhar em Moda
com 14 anos, como modelo.
É um dos stylist revelação da sua
geração. Já vestiu praticamente
todas as celebridades
portuguesas. 
É também comentador num
programa de TV da Sic Mulher.

Stylist e
Apresentador de TV



LÚCIA 
GARCIA

Followers on Instagram

A Lúcia Garcia começou a carreira
de manequim ao ganhar o
concurso "Face Model of the
Year" da estilista Fátima Lopes.
Teve uma carreira internacional e
ainda trabalha como modelo.
É também comentadora de um
programa de moda na Sic Mulher.

Manequim e
comentadora TV



NUNO 
TIAGO

Followers on Instagram

Stylist e designer de moda. Nuno
Tiago dispensa apresentações no
mundo da moda, conhecido por "O
Polícia da Moda". Já fez styling
para praticamente todas as figuras
públicas e marcas.
É também comentador de Tv e tem
uma rubrica sua no jornal Correio
da Manhã, do grupo Cofina.
 

Stylist e
Comentador de TV



ALGUNS MODELOS 

DA COLEÇÃO

ES7023 ES6005 ES6013ES2040

ES8007 ES7011 ES7010 ES7001



ALGUNS MODELOS 
DA COLEÇÃO

ES3291 ES2030ES2040ES2060

ES2070ES2080ES2110ES3080



INFORMAÇÕES   DE   CONTATO

+351 219 337 767Telefone

www.interopticuss.comWebsite

info@interopticuss.comEmail 

Uma marca do grupo


