
Apresentação das Novas Colecções

Dia 28 de Junho de 2013, após dois anos “experimentais “da abertura do espaço físico a 
Portugal Modernista apresenta agora o seu novo fôlego para o futuro.

Com loja no Mercado de Santa Clara a Portugal Modernista é uma marca criada em 2010 por 
Leonel Ventorim à qual se junta em 2013 na direcção criativa e gestão, Ana Pardete. 
Redefinida dentro de um espectro mais amplo a Portugal Modernista assume-se “entre a Arte, 
o Design e a Moda”. A marca mantém no entanto o seu conceito original e pioneiro, o 
Modernismo artístico português das primeiras décadas do Século Vinte de artistas como 
Almada Negreiros, Amadeo de Souza-Cardoso ou Mário de Sá-Carneiro e das restantes 
vanguardas artísticas europeias.

A grande aposta da Portugal modernista é em coleções próprias de séries limitadas e também 
em exemplares únicos. Para tal a marca procurou e apostou no talento de novos autores 
nacionais. 

Neste ano em que se comemoram os 120 anos do nascimento de Almada Negreiros a marca 
orgulha-se de apresentar:

- A colecção “Quadrado Azul” pela conceituada joalheira Inês Nunes. É a sua primeira 
colecção para a Portugal Modernista. A joalheira partiu do logotipo da marca que por sua 
vez é inspirado no livro “K4 O Quadrado Azul” do Mestre Almada Negreiros. 

- Em primeira mão o jovem autor em joalharia Sebastião Lobo com a sua primeira colecção 
para a Portugal Modernista. Um começo audaz e irreverente como pedem os tempos actuais 
e em que Almada mostra a sua contemporaneidade. 

E ainda :

- A nossa nova colecção de T-shirts inspirada em poesia visual.
- Os trabalhos da ceramista Joana Simão.
- A presença da azulejaria portuguesa da Hand Made Ceramics por Rita Centeio.
- Os anéis em pedra portuguesa pela joalheira  Alexandra Rodrigues.



- Os mais originais Santo António de Lisboa por Teresa Martins.
- Os sacos com personalidades e com personalidade da Ironic Lisbon.
- A sua pioneira e icónica colecção de cinco azulejos modernistas e a sua primeira colecção 
de  t-shirts de temática modernista portuguesa, tudo em design exclusivo por 8551120 
Graphic Lab. 

Portugal Modernista
Sexta, 28 de Junho, Lisboa.
Das 18.00 ás 21.00
Mercado de Santa Clara, loja 20, São Vicente - Lisboa

www.facebook.com/portugalmodernista 

Para mais informações contacte:
Leonel de Jesus - +351 914018738

http://www.facebook.com/portugalmodernista

