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O príncipe Dimitri da Jugoslávia 
tem uma marca de joias  
com o seu nome.  
Conheça as novidades  
de um homem apaixonado  
por pedras preciosas,  
cujo avô, o rei de Itália,  
viveu exilado em Portugal 

É
príncipe da Jugoslávia e nas suas vei-
as corre sangue real de Itália, Grécia, 
Dinamarca, Bélgica e até da Rússia. 
Filho do príncipe Alexander da Ju-

goslávia e da princesa Maria Pia de Sabóia, Di-
mitri nasceu em França e cresceu no meio do 
restrito e exclusivo meio da realeza. O príncipe 
sabe quem é quem no seio das monarquias do 
Velho Continente, seja dos seus antepassados 
seja das gerações atuais. E Portugal não é um 
país que lhe é estranho. Os pais de Dimitri ca-
saram em Cascais e o seu avô materno, Hum-
berto II, o último rei de Itália, viveu exilado 
precisamente em Cascais. 

Dimitri vive, atualmente, nos EUA onde se 
dedica ao seu trabalho como criativo de joias. 
Depois de passar pela leiloeira Sotheby’s e se 
tornar especialista em gemologia, as pedras 
preciosas deixaram de ser só uma paixão para 
passarem a ser, também, a sua profissão. Em 
1998, o príncipe lançou a sua primeira coleção 
de botões de punho; acessório masculino que 
exerce sobre si um grande fascínio. 

A VIP Joias mostra-lhe um pouco do tra-
balho criativo deste designer, que tem o tra-
tamento de alteza real, e do qual destacamos, 
em particular, a nova coleção New Look of Gla-
mour inspirada no desenho das cornucópias. Te
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Príncipe  

Criadores

Dimitri da Jugoslávia 
trabalha como designer 
de joias. O príncipe 
herdou dos pais  
e dos antepassados  
o gosto pelo mundo  
da joalharia

Botões de punho com gemas multicolores:  
ametista com rubi no centro, topázio azul com centro  

de esmeralda, peridoto com safira e citrino com diamante

Pulseira em ouro 
amarelo, da coleção 

New Look of Glamour

Brincos Paisley 
em ouro rosa  

e rubis,  
da coleção 
New Look  

of Glamour

Colar em 
ouro amarelo, 

da coleção 
New Look  
of Glamour

Anel em ouro, ametista  
e centro com rubi

 joalheiro
Pulseira em ouro amarelo e ébano,  
da coleção New Look of Glamour


