
 

 

 

MODTISSIMO 59 

A reunião da fileira têxtil na Península Ibérica 

UM REGRESSO PROMISSOR À EXPONOR  

A expectativa de fazer um dos melhores Modtissimo de sempre mostra-

se cada vez mais próxima de se tornar realidade. A edição 59 do salão 

têxtil português, agendada para os dias 16 e 17 de fevereiro, encontra-se 

já em overbooking, com mais de 200 expositores confirmados, com 

especial peso da categoria tecidos e acessórios para confeção. 

Datas: 16 e 17 fevereiro | Local: Exponor | Horário: 10h00-19h00 

O pavilhão 5 da Exponor será palco da 59ª edição do Modtissimo nos próximos dias 16 e 17 
de fevereiro das 10h00 às 19h00. A mais antiga feira da fileira têxtil da Europa abre as suas 
portas aos expositores de tecidos e acessórios, empresas de confeção de adulto (com marca 
própria e/ou private label), empresas de serviços e a área iTechstyle Showcase feita em 
parceria com o CITEVE. “O Aeroporto do Porto foi muito interessante pois permitiu-nos fazer 
uma feira única no mundo, mas dadas as circunstâncias de crescimento em que nos 
encontramos, o espaço já não era suficiente” afirma Manuel Serrão, diretor da feira “e por 
isso voltamos à Exponor, uma casa onde já fomos muito felizes”.  

A Exponor para além de disponibilizar uma maior área para os expositores, também permitiu 
criar um novo modelo de stand (stand-livre), mas as vantagens não ficam por aqui! A 
possibilidade de reunir num mesmo espaço os stands e fóruns, melhores acessibilidades, maior 
facilidade de estacionamento e uma oferta mais diversificada de bar e restauração.  

O registo de compradores nacionais e internacionais também decorre a bom ritmo “a nível 
internacional contamos com a ajuda das delegações do AICEP para selecionar compradores 
para visitarem o Modtissimo, já em Portugal o registo dos nossos compradores habituais 



 

 

segue a bom ritmo” explica Manuel Serrão. “Sentimos uma grande procura por parte de 
compradores europeus que querem ter uma produção de mais proximidade e Portugal 
apresenta-se como uma solução muito completa com um cluster robusto”, continua o diretor 
da feira. 

Faltam assim menos de três semanas para o pavilhão 5 encher os seus 6.000 metros 
quadrados com inovação, um saber fazer de décadas e muita sustentabilidade. Também o 
iTechStyle Showcase, organizado em parceria com o CITEVE, volta a expor as inovações das 
empresas portuguesas divididas por: fórum de tecidos, fórum de acessórios e showcase de 
produtos. As melhores e mais revolucionárias propostas serão distinguidas como habitual no 
concurso iTechStyle Awards. Será um espaço muito amplo com um layout totalmente 
diferente onde serão integradas talks de inovação e sustentabilidade com especialistas da 
área.  

Também nesta edição do Modtissimo estará em destaque o Showcase do projeto Sustainable 
Fashion From Portugal da ATP (Associação Têxtil e Vestuário de Portugal) que visa posicionar a 
moda portuguesa no paradigma da sustentabilidade de forma a abarcar novos mercados onde 
a temática do green apresenta bastante relevância, bem como consolidar aqueles em que já 
atua. 

As muito concorridas apresentações de tendências também fazem parte do calendário do 
Modtissimo com os grandes gabinetes mundiais responsáveis pelas apresentações: WGSN, 
Carlin e Peclers.  

As tendências primavera / verão 2023 são o cartão de visita da feira. Os Fóruns de Tecidos à 

entrada do pavilhão são um guia precioso para os compradores. Um mercado tradicional de 

produtos frescos é o mote para o Fórum de Tendências de Cor e Tecidos enriquecido por flores 

e ervas aromáticas; já no que diz respeito ao Fórum Seleção Expositor e Futuro Sustentável 

aqui é a área das frutas e legumes. 

www.modtissimo.com  
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