
Tendências da Moda 

Primavera Verão 2017  

Saiba quais são as tendências da #moda 

primavera-verão 2017 conjugando 

criatividade, ousadia, glamour, cor, 

sensualidade e feminilidade. 

Vai-se surpreender com os estampados 

geométricos, minimalistas e florais, 

conjugando cores vivas e alegres com cores 

clássicas e pastel. 

 

1. Túnicas 

 

Os estilistas Gabriele Colangelo e Boss 

sugerem o uso isolado de #túnicas como 

vestidos, que também são conjugadas com o 

uso de saias compridas e ainda com calças 

pantalonas. 

 

 



2. Colorido Digital 

 

O #colorido digital dos anos 80 regressa 

mais forte que nunca com cores saturadas, 

grafismos, estampas redesenhadas e 

reestruturadas. Misturando listras, retas 

diagonais e florais. 

 

 

 

3. Calças Extra-largas 

 

Com os Estilistas Eudon Choi e Dries Van 

Noten podemos desfilar com a leveza e 

frescura das #maxicalças, #pantalonas ou 

calças extra-largas ideais para atravessar 

o verão quente de 2017. Com estampados 

lisos, florais, listras, grafismos coloridos e 

clássicos a conjugar com túnicas e decotes 

de ombro a ombro. 

 

 

 



4. Jeans da Califórnia 

 

A grande tendência da moda primavera-verão 

2017 é sem dúvida os #Jeans Califórnia onde 

impera os temas florais, bordados e as 

lantejoulas. Cada vez mais se usa Jeans com 

muitas lavagens e rasgadas que nos levam para 

o tema do sol, mar e areia branca da praia. 

 

 

 

5. Slip Dress Assimétrico 

 

O Estilista Calvin Klein veio a introduzir 

uma nova tendência na moda feminina, o 

#slip dress com corte assimétrico ou o 

famoso vestido camisola. Conjugado com 

bordados, rendas, lantejoulas e tons lisos 

pode usá-lo para ir a uma festa, a um 

shopping, ir à praia ou até ir trabalhar. Com 

o slip dress a mulher fica com um look 

fresco, sexy e mais feminino. A frescura e 

a leveza feminina assentam em cetim ou 

seda. 

 

 

 

 

6. Look Cuba 

 

Channel desfilou pela primeira vez na 

América Latina e deixou influenciar-se por 

Cuba e pelo calor do verão com roupas 

leves, coloridas, com modelos suaves e um 

com toque colonial. O #look Cuba é uma 

das maiores tendências desta temporada. 



 

 

 

7. Decote Ombro a Ombro 

 

O #decote de ombro a ombro é outra das 

maiores tendências para primavera-verão 

2017. Os decotes ombro a ombro são 

usados agora em vestidos e como top 

bardot que faz regressar as memórias do 

famoso top usado por Brigitte Bardot dos 

anos 50 e 60. 

Esse decote deixa os ombros das mulheres 

mais sensuais e femininos e pode ser 

combinado com calças de alfaiataria, saias 

curtas rodadas e saias longas. 

 

 

 



 

 

8. Universo em Print 

 

A moda primavera-verão 2017 estão agora 

com inspiração #Fashion Sci-Fi identifica-

se com uma visão futura revelando tecidos 

estampados dos cosmos, das listras 

ondulantes e estreladas. Muitos tecidos 

com tonalidades prateadas, douradas, 

cinzas e cintilantes ainda com estampas dos 

heróis da Star Wars. 

 

 

 

 



9. Estampas Geométricas 

 

Os Estilistas Michael Kors, Adam Lippes 

e Prabal Gurung na passerelle renovam a 

clássica #estampa geométrica que tem 

vindo a prolongar-se por várias temporadas, 

provando que esse tipo de look não é 

passageiro e vem mesmo para ficar.  

O grafismo se refere às estampas gráficas 

e geométricas, mostrando, quadrados, 

losangos e triângulos que são a forma mais 

simples da estamparia, que se estende para 

listras e retas diagonais. A repetição e 

continuidade das formas deixam o visual 

mais moderno e extrovertido. 

 

 

10. Fibras Naturais, Texturas, 

Florais e Tons Metálicos 

 

Nas últimas temporadas as #fibras 

naturais como #ráfia, juta e cortiça têm 

vindo a ser tendências de moda e nesta 

primavera-verão 2017 não é exceção 

apenas inovam agora com os pontos de luz 

adicionados às fibras.  

Os tecidos texturados e palpáveis são 

outra das tendências da moda primavera-

verão 2017 que aparecem com mais glamour 

e personalidade.  

 

 



Estampados florais invadem a moda 

primavera-verão 2017 e vieram mesmo para 

fazer forte temporada. 

Temos #estampas florais em fundos 

coloridos, claros e escuros. #Estampas 

florais tropicais e estampas onde misturam 

#flores com animais criando muita cor, 

alegria e leveza para a mulher sexy, 

criativa e moderna. 

 

Estampas florais com vários estilos, cores e 

dimensões, nomeadamente, com flores 

grandes e pequenas para todos os gostos e 

criatividade.  

 

 

 

  



Os #tons metálicos como o dourado ou o 

prateado ganham grandiosidade nesta 

temporada e é uma das tendências na Moda 

primavera-verão 2017 conjugados com 

tecidos como cetim, sedas, com 

acabamentos em PVC e com estampas dos 

cosmos e fashion Sci-Fi.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ao elencar as tendências primavera-verão 

temos de levantar o veú e espreitar os 

desfiles das grandes grifes nas passerelles 

para saber também quais as maiores 

tendências de #fatos de banho e biquínis 

para 2017. Desfilaram vários modelos de 

fatos de banho e biquínis de muitas cores, 

texturas, com estampados florais, 

grafismos, étnicos, tons terra ou metálicos. 

 

 

1. Modelo Asa Delta 

O grande sucesso dos anos 80 foi de facto 

o #modelo asa delta que regressou em 

força com um modelo bastante cavado, que 

permite realçar as pernas, o bumbum e a 

silhueta, e pode ser conjugado com um 

corte alto na parte do peito ou com um 

corte mais minimalista. 

 

2. Modelo Strappy 

Este modelo de fato de banho ou biquíni, 

caracterizado de #strappy, é bem 

conhecido por ter muitas tiras finas, que 

lhe oferecem um look sensual e feminino. 

Também permitirá disfarçar os quilinhos a 

mais ou algumas imperfeições. 

 

 

3. Modelo em croché 

A grande tendência desta temporada é 

mesmo os #fatos de banho ou biquínis 

feitos à mão, em croché, oferecendo 



sensualidade e elegância à mulher. Pode 

usá-los em várias cores, com texturas, 

ráfias, missangas ou acessórios.  

 

  

4. Modelo vazado 

O #modelo de biquíni vazado já está em 

moda desde 2014 mas nesta temporada 

veio mesmo para fazer furor. É um modelo 

que pode destacar a silhueta, o bumbum e 

as curvas da mulher. 

 

 5. Modelo de pescoço alto 

O #modelo de pescoço alto é um modelo 

mais tapado que já predomina durante 

várias temporadas e em 2017 vem com 

vários modelos, cores, estampas e texturas. 

  

6. Modelo de cueca alta 

Este modelo possui #cueca mais alta que o 

normal. Ideal para mulheres mais largas na 

zona dos quadris e na zona do abdómen, 

disfarçando os quilinhos a mais e torna a 

sua silhueta mais elegante. 

 


