
 
 
 
 
 
 

  

MARQUES’ALMEIDA NA SEMANA DA 

MODA DE LONDRES: DIVERSIDADE 

RADICAL, COMUNIDADE E MUDANÇA  
 

 

• London Fashion Week é a próxima paragem internacional do Portugal Fashion na época 

primavera-verão 2022. 

 

• A dupla Marques’Almeida apresenta em formato digital no dia 18 de setembro, às 15h. 

 

• A coleção primavera-verão acompanha o lançamento da segunda edição da publicação 

periódica da marca, dedicada à defesa de uma indústria da moda mais transparente. 

 

 

Depois de apresentadas as coleções de Homem em Milão e Paris, o Portugal Fashion regressa à sua rota 

internacional, com destino a Londres e ao calendário oficial da Semana da Moda da capital inglesa. 

 

A dupla Marques’Almeida apresenta a sua coleção primavera-verão no dia 18 de setembro às 15h, de forma 

digital, na London Fashion Week. A coleção insere-se no lançamento do segundo número da publicação 

periódica da marca – SEE-THROUGH ISSUE 2. Uma seleção de editoriais imóveis e em movimento 

encontra-se ao lado de peças de conteúdo escrito, do Manifesto lançado pela dupla em 2020 e do 

lançamento da mais recente coleção - RST/SS22. 

 

SEE-THROUGH é uma publicação periódica editada pela dupla Marques’Almeida dedicada aos fabricantes, 

representando processos e valores que defendem uma indústria da moda mais transparente. A publicação 

coloca, desta forma, o valor de Comunidade em prática. Nas palavras dos designers, “somos 

constantemente moldados e elevados pelas pessoas que nos rodeiam: artistas, criadores, artesãos, 

profissionais da indústria, jornalistas, modelos. Pensamos que este lado é demasiadas vezes 

negligenciado na moda. Adoramos as pessoas. Praticar a comunidade é invisível: significa cuidar, 

nutrir, honrar, capacitar.” 

 



 
 
 
 
 
 

  

No número 2 da publicação SEE-THROUGH, Marques’Almeida partem do mote DIVERSIDADE RADICAL 

(“Radical Diversity”) para confiar uma série de trabalhos a artistas, fotógrafos e performers. Paralelemente, 

mantêm-se fiéis ao manifesto pela responsabilidade ambiental e social (“M'A Environmental and Social 

Responsibility Manifesto”) que lançaram em 2020 e ao compromisso de fazer uma diferença significativa na 

moda. Com escolhas conscientes e a promessa de envolver, capacitar e honrar as comunidades onde 

existem, os designers assumem o dever de, através da respetiva plataforma, de quebrar estereótipos 

prejudiciais da indústria da moda, promover a diversidade, capacitar os indivíduos, e sensibilizar para 

questões que interessam à sobrevivência e prosperidade das gerações presentes e futuras. 

 

A publicação SEE-THROUGH #2 será lançada durante a London Fashion Week, no website oficial e no 

website marquesalmeida.com, com peças de conteúdo imóvel e em movimento. Mais tarde, serão 

impressas e distribuídas cópias físicas dentro da comunidade. 

 

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da ANJE – Associação Nacional de Jovens 

Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, 

no âmbito do Compete 2020 – Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos 

provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 


