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30 ANOS DE VIDA JÁ CONTAM 60 EDIÇÕES DE 
SUCESSOS! 

 
MODTISSIMO 60 

 
6 E 7 SETEMBRO NA EXPONOR | DAS 9H30 ÀS 18H00 

 
 
É com o Hall 6 da Exponor totalmente ocupado que o Modtissimo assinala, já nos 
próximos dias 6 e 7 de setembro, os seus 30 anos de atividade. A 60ª edição será 
celebrada de uma forma muito especial junto da fileira têxtil nacional e internacional, 
que se tem mostrado resiliente e inovadora. 
 
São mais de 350 coleções reunidas num espaço de 9500m2, divididas pelas áreas de 
tecidos e acessórios para confeção, confeção de adulto/criança e serviços. A 
organização mostra-se bastante satisfeita desde logo pela adesão em massa dos 
expositores que rapidamente esgotaram os espaços lives, mas também de 
compradores interessados em trabalhar com fornecedores portugueses. 
 
Como já vem sendo habitual a inovação e a sustentabilidade são basilares no sector e 
por isso a Associação Seletiva Moda (ASM) em parceria com o CITEVE apresenta dois 
showcases:  iTechStyle Green Circle e iTechStyle Showcase, prometem muitas 
novidades, naquele que é o mais antigo salão têxtil da Península Ibérica.  
“Vamos apresentar o iTechStyle Green Circle 2.0, uma evolução da iniciativa. Desta 
vez teremos coordenados que resultam de um conjunto de empresas, pull de 
designers e coordenadores de equipas. O que significa que um produto tem 
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materiais de diferentes empresas, foi criado por um grupo de designers e foi 
confecionado por uma confecção do nosso sector, contrariamente ao modelo 
anterior em que tínhamos uma empresa, um designer, um protótipo”, explica 
Cristina Castro, Relações-Públicas do CITEVE.  
 
Os compradores podem esperar um número ainda maior de coordenados em 
exposição na mostra de sustentabilidade iTechStyle Green Circle, (organizado pela 
ASM e CITEVE e que conta com a curadoria de Paulo Gomes, da Manifesto Moda). 
“Este ano teremos 43 coordenados, 40 empresas e 90 materiais distintos”, concretiza 
Cristina Castro, desvendando ainda que “o iTechStyle Green Circle ficará na entrada 
de acesso ao Hall 6 da Exponor. Um local impactante, que ocupará uma área muito 
grande, e terá um moral explicativo com todos os detalhes do processo criativo”, 
termina.  
 
A par dos stands e exposições, estão previstas atividades paralelas com apresentações 
de tendências e conferências que se dividem em dois palcos: Talks Modtissimo e 
iTechStyle Talks. O programa completo já se encontra disponível para consulta.  
 
De realçar ainda que as inscrições de compradores estrangeiros decorrem a bom 
ritmo. Estão já inscritos mais de 300 buyers internacionais, um número que promete 
aumentar com a aproximação da data do evento. “As inscrições estão a decorrer 
muito bem. As expectativas são de que vamos bater novamente o recorde de 
compradores estrangeiros. Para isso muito está a contribuir a presença dos Países 
Baixos como país convidado e o apoio do AICEP para identificar potenciais 
compradores estrangeiros”, refere Manuel Serrão, CEO da Associação Selectiva 
Moda. “De assinalar ainda que a somar aos Países Baixos, os países mais 
representados em termos de compradores serão a Áustria, Alemanha e Espanha. 
Pela primeira vez, desde a pandemia, vamos ter compradores e jornalistas do Japão 
e Estados Unidos”.  
 
Recorde-se que depois do sucesso da Áustria como país convidado na edição 59 do 
Modtissimo é a vez de receber os Países Baixos como país convidado. Uma delegação 
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de empresas do sector têxtil neerlandês vai estar na feira, numa missão empresarial 
organizada em parceria entre a embaixada dos Países Baixos em Lisboa, a RVO e a 
AEP.  
 
Cada vez mais internacional, o Modtissimo tem tido a procura crescente quer de 
compradores, mas também de expositores internacionais como são o regresso da 
Sprintex, Heiq, Lezing e as estreias da The Woolmark Company ou da Schoeller 
Spinning Group.  
 
A reunião da família têxtil duas vezes por ano é a pedra angular deste setor vital para 
a economia portuguesa que se mostra resiliente, inovador e sustentável. 
  
 
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 e em setembro/outubro – 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. 

 
www.modtissimo.com 
Manuel Serrão: +351 96 252 66 66 | ms@portofashionweek.com 
Vânia Canha: +351 96 153 42 24 | vania@portofashionweek.com 
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