LET’S FLY AGAIN
MODTISSIMO 58ª EDIÇÃO
7-8 DE OUTUBRO 2021 | ALFÂNDEGA DO PORTO
Nos dias 7 e 8 de outubro o Modtissimo regressa aos salões do Edifício
da Alfândega do Porto, para um reencontro olhos nos olhos, sob o
mote Let’s Fly Again!

A três meses da abertura de portas, o Modtissimo 58 conta já com mais de 100
empresas confirmadas: um sinal inequívoco de que a indústria têxtil portuguesa
quer acelerar a retoma da atividade, tem novas colecções para apresentar e está
pronta para receber compradores nacionais e internacionais.
Ainda com muitas incertezas na Europa e com algumas feiras a acontecer
timidamente, casos de Paris e Milão, a organização do Modtissimo está confiante
que vai conseguir voltar ao contato físico com expositores e visitantes já no
próximo mês de outubro. “Estamos muito confiantes na realização da próxima
edição do Modtissimo até porque a nível de expositores estamos a registar
contactos de empresas que há muitos anos não eram expositoras do Modtissimo
e agora estão a regressar, isto quer de empresas portuguesas como também
internacionais”, adianta Manuel Serrão, director da feira.
A sala de reuniões da fileira têxtil mais antiga da Península Ibérica reúne
produtores de tecidos e acessórios para confeção, empresas de confeção que
trabalham em private label e com marca própria de adulto e criança e os serviços
correlativos do sector. Como já vem sendo habitual, em parceria com o CITEVE
serão apresentadas as grandes inovações do sector no iTechstyle Showcase e a

mais recente edição do iTechstyle Green Circle, este com a curadoria de Paulo
Gomes.

A nível dos compradores em breve a organização irá abrir os registos “até porque
também só agora vamos lançar a companha internacional de promoção” diz
Manuel Serrão e continua, “Mas também aqui estamos a receber vários pedidos
de registo para garantirem que entram na feira”.
A nível das condições sanitárias a organização está atenta às diretrizes
governamentais que serão cumpridas à risca, aliás como também foi feito em
setembro de 2020 (última edição física da feira).

O Modtissimo é o maior salão da fileira têxtil português e o mais antigo de todo
a Península Ibérica. Realizado duas vezes por ano – em fevereiro no Aeroporto
do Porto e em setembro/outubro na Alfândega do Porto – reúne toda a fileira
têxtil portuguesa, desde produtores de fio a confeccionadores de vestuário,
servindo de montra para um dos maiores clusters têxteis de toda a Europa. Pelos
seus corredores passam normalmente milhares de visitantes, com destaque para
os compradores internacionais, que para além de toda a oferta comercial, têm
também a oportunidade de conhecer a belíssima cidade do Porto.
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