
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

ModaLisboa Vision: As 
Ações Paralelas! 
De conferências à exibição de documentários, todas as ações 
paralelas a que pode (e deve) ir na ModaLisboa! 
 

 

 
Na ModaLisboa é certo que o espetáculo principal se desenrola na passerelle. 
Mas fora dela, o evento volta a oferecer um conjunto de ações paralelas às 
quais não pode faltar! 

PUBLICAÇÂO	  –ELLE:	  http://www.elle.pt/moda/modalisboa-‐vision-‐as-‐acoes-‐paralelas	  
	  
DATA	  –	  	  MARÇO	  	  DE	  2014	  
	  

TITÚLO	  –MODA	  LISBOA	  VISION:	  AS	  AÇÕES	  PARALELAS!	  
	  
MEDIA	  VALUE	  -‐	  	  	  

	  



O Wonder Room, a Pop Store, com uma seleção de marcas de moda e lifestyle 
portuguesas, e a exposiçãoWorkstation, com mostras de seis fotógrafos, 
regressam para mais uma edição e são para visitar todos os dias na Sala do 
Arquivo e na Sala de Exposições dos Paços do Concelho, respetivamente. 
Já a instalação Face to Face by Ege, patente durante os três dias na Praça do 
Municipío, é uma estreia neste evento e consiste em 920m2 de alcatifa disposta 
em 250 camadas que resultam num retrato tridimensional do designer 
dinamarquês Brian Frandsen. 
A lista de documentários e conferências é para ler, e descobrir, em baixo: 
  
  
  
SEXTA-FEIRA, 7 Mar 
  
Das 16H00 às 18h00 ‘Fast Talks about Fashion’ – Conferências | Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. 
As empresas nacionais Beeverycreative (impressão em 3D), Green 
Boots (calçado), Ideal & Co (trabalhos artesanais em pele) e La Paz (guarda-
roupa masculino) são as escolhidas para as ‘Fast Talks’ desta edição, assim 
como Paulo Gonçalves, da loja vintage The King & Queen Bethnal 
Green, cuja lista de clientes inclui nomes como Armani, Gucci e Stella 
McCartney. Entrada Livre 
  
DOMINGO, 9 Mar 
16H30 Janela Urbana Fashion Video 2014 – Apresentação | Sala de Exposições 
dos Paços do Concelho. Entrada Livre. 
  
 


