
 

SPRINGFIELD APOSTA NOS LOOKS TOTAIS DE LINHO 

COMO TENDÊNCIA NA COLEÇÃO DE VERÃO 

A Springfield, comprometida com a sustentabilidade, lança uma coleção de linho 100% orgânico 

através de peças muito femininas e de silhuetas fluídas 

A influenciadora María Pombo é a embaixadora digital desta nova coleção 

 

 

 

 

Lisboa, 15 de abril de 2021.- Springfield, empresa de moda casualwear da Tendam, 

aposta mais uma vez no linho como tecido-chave para a temporada mais ensolarada do 

ano. Um conjunto de peças muito femininas com silhuetas fluídas que se tornam no 

uniforme mais trendy deste verão.  

A influenciadora espanhola María Pombo torna-se embaixadora digital da coleção, 

mostrando os seus looks e dicas de estilo preferidos para aproveitar ao máximo uma 

temporada cheia de cor e tendo o linho como tecido principal.  



 

 

 

UMA COLEÇÃO MAIS SUSTENTÁVEL 

A nova coleção de linho Springfield para a temporada PV'21, faz parte da etiqueta 

R [ECO] NSIDER da marca. Um conjunto de peças de vestuário mais sustentáveis feito 

com linho 100% orgânico e com uma percentagem elevada cultivada na Europa. 

Durável, fresco, versátil é uma roupa importada da Europa com diferentes padrões que 

comprovam processos sustentáveis na sua produção. Mais um exemplo do 

compromisso da Springfield com o cuidado com o meio ambiente; nesta temporada 

PV'21, 1 em cada 3 peças de vestuário Springfield tem a etiqueta R [ECO] NSIDER. 

 

TUDO EM LINHO – LOOKS 24/7 PARA ESTE VERÃO 

Inspirada na ilha colombiana de Barú, o mar e as flores são o reflexo de uma coleção que 

se destaca pela feminilidade, cor e estampados. A versatilidade inunda um conjunto de 

peças, onde vestidos e saias com folhos, macacões lisos e estampados, conjuntos de 

blazer e calças, além de blusas às riscas oversize tornam-se a opção perfeita para um 

guarda-roupa colorido. 

 

 

 

 

 



  

 

Blazer de linho às riscas com cinto, 29.99€ 

Calças culotte de linho, 29.99€ 

 

  

 

 

Saia folhos de linho, 26.99€ 

Blusa de linho, 25.99€ 

 

https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/blusoes-e-casacos/blazer-riscos-cinto-linho/8419299.html?dwvar_8419299_color=11
https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/calcas/calcas-culotte-linho-sustentavel/6839398.html?dwvar_6839398_color=11
https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/saias/saia-folhos-linho/6889018.html?dwvar_6889018_color=90
https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/camisas-e-blusas/blusa-linho-algodao-organico/67995829634.html


  

 

Blusa gola mao linho, 25.99€ 

  

 

Vestido estampado de linho, 29.99€ 

 

https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/camisas-e-blusas/blusa-colarinho-mao-linho-algodao-organico./6799590.html?dwvar_6799590_color=04
https://myspringfield.com/pt/pt/mulher/vestidos/vestido-estampado-linho-sustentavel/7959567.html?dwvar_7959567_color=96


 

  

 

Vestido linho, 29.99€ 

Pode descarregar todo o material em: http://pressroom.myspringfield.com/ 

 
Log-in: press 

Password: Springfield 

 

 

 
Press contact: 
Vera Dias 

vera.dias@mediaconsulting.pt - 91 893 77 74 

   

SOBRE A SPRINGFIELD 

A cadeia Springfield possui 875 pontos de venda em mais de 70 países: Pertence ao Tendam, um 
dos líderes europeus a operar no segmento premium mass market, presente em mais de 80 
países com cerca de 2.000 lojas das cinco marcas: Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, 
Women’secret e a marca outlet Fifty. 
 
Para mais informações, visite www.tendam.es    
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