
 
 

 

Nova gama de linhos: o material mais querido do 

Verão já chegou às lojas da MO 

 

Fotos das peças (Mulher e Homem) para download AQUI 

 

A marca de moda portuguesa MO lança a sua nova gama de linho, com peças em 

tecido natural, frescas e leves, a pensar nos dias de calor.  

A escolha natural para esta estação chega às lojas 

físicas e online da marca, com sugestões para 

Mulher e Homem. Ideais para quem procura um fit 

assumidamente descontraído, que se distingue 

desde o primeiro olhar pelo seu efeito enrugado, 

elegante e sedoso.  

Uma escolha leve e arejada, com um toque rústico 

que alia um estilo descontraído a uma sofisticação 

visual, e que se ajusta a todas as ocasiões: seja a 

um dia passado na praia, a um churrasco ou um 

piquenique relaxado com amigos, ou, ainda, a um 

elegante jantar de verão.  

Com preços a partir de 9,99€, para Mulher, a MO 

apresenta uma coleção completa com t-shirts de manga curta com decote em V, tops 

e camisas com padrão tropical, túnicas compridas, e saias ou calças com cinto 

elástico.  

Para Homem, e com peças desde os 19,99€, as camisas são o destaque 

incontornável: com colarinho clássico nas cores tradicionais do verão – branco, azul 

índigo, azul claro ou amarelo – ou gola estilo Mao e base arredondada.  

 

Download de imagens de produto e lifestyle em: https://we.tl/t-AOCEp9rTSX 

Editorial: https://mo-online.com/pt/editorial-pages/linhos.html 

Linhos de Mulher: https://mo-online.com/pt/mulher/colecoes/linhos/ 
#mofashionstore  #celebramosafamilia  
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MO celebramos a família 

 

@Redes Sociais MO: 

https://www.facebook.com/mo.online.pt/ 

www.instagram.com/mo_fashionstore 

 

 

 

Sobre a MO: 

Mais do que uma marca de moda, a MO sente-se parte da família dos seus Clientes e trabalha diariamente para 

proporcionar a moda essencial que irá vestir os momentos em família e recheá-los de memórias 

verdadeiramente inesquecíveis. 

A MO dispõe a sua oferta com base em quatro pilares essenciais: preço acessível, moda atual e comercial, 

conforto e fiabilidade. 

A marca integra o grupo Sonae, que trabalha o retalho têxtil há mais de 25 anos. 

Nas mais de 120 Lojas MO e Loja online a MO disponibiliza aos seus Clientes vestuário, acessórios e calçado 

para senhora, homem e criança, com estilo e a excelentes preços. 

A MO está também presente em Espanha, Itália, Angola, Moçambique e Guatemala.  
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