
 

 

NOTA DE IMPRENSA 

 

A Embaixada de Espanha, em conjunto com a Associação de Criadores de 
Moda, está a preparar uma semana da moda com o título genérico “Dias de Moda”. 
Os actos terão lugar no Palácio de Palhavã (Praça de Espanha 39) e na sede do 
Instituto Cervantes (Rua de Santa Marta, 43F).  

O programa inicia-se na Segunda-Feira, dia 5 de Maio, às 11 da manhã, com a 
apresentação dos chefes com estrelas Michelin, David Muñoz e José 
Avillez, que irão realizar um Show Cooking nas cozinhas do Palácio de 
Palhavã. Este acto tem o apoio da Consejería de Turismo de la Comunidad de 
Madrid, cujo representante estará presente, e da Tour Espanha. A apresentação será 
exclusivamente para a imprensa e servirá como ponto de partida para o 
lançamento da exposição de mais de sessenta modelos realizados por estilistas de 
moda espanhóis. Estarão presentes Agatha Ruiz de la Prada e Modesto Lomba, 
Presidente da Associação de Criadores de Moda.  

Na Terça-Feira, dia 6, às 16:00 horas, haverá uma visita prévia à exposição 
dos modelos realizados por Adolfo Domínguez, Agatha Ruiz de la Prada, Ailanto, 
Amaya Arzuaga, Ana Locking, Ángel Schlesser, Custo Barcelona, David Delfín, 
Devota & Lomba, Duyos, Etxeberria, Hanníbal Laguna, Francis Montesinos, Jorge 
Vázquez, Juanjo Oliva, Kina Fernández, Ion Fiz, Maria Barros, Menchén Tomás, 
Miguel Palacio, Purificación García, Roberto Toretta, Roberto Verino, Teresa Helbig, 
Victorio y Luccino, e sapatos de Manolo Blahnik, para a imprensa especializada 
e para profissionais do sector da moda.  

Ás 19:00 horas, haverá uma recepção para uma ampla lista de convidados 
portugueses e espanhóis (será necessário apresentar convite), Agatha Ruiz de la 
Prada e Modesto Lomba, Francis Montesinos, Roberto Verino, Juanjo Oliva ..... 

A exposição estará aberta ao público nos dias 7 (das 10:00 às 13:00 
e das 16:00 às 19:00 horas) e 8 de Maio (das 10:00 às 13:00 hoas). Para a 
visita será necessária marcação prévia através do contacto Estrela Gil, cujo correio 
electrónico é: emaria.gil@maec.es ou pelo telefone 21 347 23 81/2/3 (ext 203). Esta 
exposição e a presença dos estilistas terá o apoio da Cepsa, Air Europa, Real Jamón, 
El Corte Inglés, Freixenet e Feria de Madrid. A Embaixada quer sublinhar também o 
apoio recebido em todos o momentos pela ModaLisboa para organizar este evento, 
sem o qual tería sido impossível a sua realização.  



No dia 8 de Maio, a partir das 16:00 horas serão realizadas no 
Instituto Cervantes, três interessantes mesas redondas sobre a Moda como 
Técnica, Design e Negócio. As mesas redondas serão moderadas por Joana 
Amaral, do Público, Bárbara Coutinho, Directora da MUDE e Mónica Seabra, da 
Universidade Católica Marketing Luxo, e contarão com a intervenção de estilistas de 
moda e designers de sapatos espanhóis e portugueses.  

  
No dia 9 de Maio, às 18.30 no Palácio de Palhavã, o El Corte Inglés 

apresentará um desfile de moda das marcas que estes grandes armazéns 
representam e comercializam. A entrada necessita convite obrigatório e os meios de 
comunicação também precisam acreditação específica desta Conselhería o do El 
Corte Inglés.  
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