
Portugal Fashion reforça aposta
na internacionalização
de novos talentos em Roma

Depois de marcar presença nas semanas de
moda de Milão e Paris, o Portugal Fashion

regressou a Itália para concretizar a terceira

paragem do roteiro internacional primavera/
verão de 2019, desta feita com uma aposta
sólida na promoção dos novos talentos da
moda nacional. Foi precisamente na capital
italiana que cinco jovens designers subiram à

passerelle da semana de moda de Altaroma,
num desfile que teve como objetivo refletir a

aposta do Portugal Fashion na internaciona-

lização de jovens designers. Daniela Pereira,

Joana Braga, Mara Flora, Maria Meira e Ny-
cole desfilaram no espaço Studio di Cinecit-
tà (Via Vincenzo Lamaro, 30) no dia 28 de

junho, às l6hoo locais. Tratou-se da quarta
participação do projeto de moda da ANJE —

Associação Nacional de Jovens Empresários

no calendário da Altaroma, uma ação que
consolidou a parceria estratégica com a con-
ceituada organização italiana, com o objetivo
de estabelecer sinergias regulares ao nível da

identificação, apoio e divulgação de jovens
criadores.

"O Portugal Fashion é uma rampa de

lançamento fundamental para os novos

projetos de moda portuguesa, mas há mui-
to que a sua dimensão não se cinge apenas
ao solo nacional. Com efeito, a aposta na
internacionalização é uma das prioridades
do projeto, que não só pretende facilitar o

acesso dos jovens criadores ao circuito da
moda no seu país, como também colocar

as suas marcas no panorama da moda in-
ternacional e assegurar a sua promoção nos
mercados externos, com todas as oportuni-
dades que essa exposição certamente pro-



porciona", afirma o Presidente da ANJE,
Adelino Costa Matos.

Formada em Design de Moda pela Escola
de Moda do Porto, Daniela Pereira dedica-

-se especialmente ao "menswear" e pretende
representar uma diferente perspetiva do seg-
mento. As propostas para o verão de 2019
ilustram as peças da coreógrafa e bailarina

contemporânea Pina Bausch, representadas
através de volumes, de cores como o pre-
to, rosa, bege, bordeaux e verde e de uma

combinação de tecidos fluídos com tecidos

rijos. A criadora Joana Braga integrou a pla-
taforma Bloom em outubro de 2017, após
ter estudado Design de Moda na Escola

Superior de Artes e Design de Matosinhos.
O filme de 1967 "La Collectionneuse" ser-
viu de inspiração para a coleção SS I9, que,
tal como a obra cinematográfica, traz um
mood de verão relaxado e fluido, com peças
de ombros caídos e oversized, malhas justas
e silhuetas desleixadas.

A marca de "menswear" Nycole foi con-
vidada a entrar para a plataforma Bloom

Portugal Fashion no início do ano passado,
tendo desfilado na semana de moda da Al-
taroma ainda em janeiro deste ano. Whole
Lotta Love foi a coleção SS 19 que subiu
à passerelle italiana, com ponto de partida
nos anos 70 e inspiração em dois univer-

sos diferentes: os uniformes das equipas de

baseball, ilustrados por silhuetas oversized

e camisas de riscas, e a banda de rock psi-
cadélico Led Zepplin, representada pela
paleta de cores quentes e materiais usados.

Por fim, foi o Concurso Bloom que deu
o passaporte de entrada a Mara Flora e

Maria Meira para a plataforma de jovens
criadores do Portugal Fashion, na edição
FWIB-19 de março último, sendo que as

coleções de inverno vencedoras foram as

apresentadas no desfile da passada sema-
na. Mara Flora concluiu estudos em De-
sign de Moda na Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade de Lisboa e desenhou
uma coleção com base no filme "The Pi-
Uow Book", enquadrando-se no cenário
de Honk Kong nos anos 90, em que o

vermelho e o bege são as cores protagonis-
tas. Por sua vez, Maria Meira licenciou-se
também em Design de Moda, desta feita
na ESAD Matosinhos, e apresentou uma
coleção minimalista inspirada em obras
do artista plástico Shai Langen. A vulne-
rabilidade do corpo humano é o princi-
pal tema da coleção, em que os tecidos
leves e transparentes sugerem intimidade
e exposição, conjugados com os cordões
circulares e a ideia de subordinação, em

oposição à liberdade.

"O Portugal Fashion é uma rampa de lançamento
fundamental para os novos projetos de moda portuguesa,
mas há muito que a sua dimensão não se cinge apenas ao solo

nacional"
Adelino Costa Matos, Presidente da ANJE


