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Resumo: Este artigo pretende investigar a produção do costureiro autodidata Matteo Amalfi por 

meio de sua trajetória pela considerada alta-costura e pelo prêt-à-porter brasileiros, durante as 

décadas de 60 até os dias atuais 

. 
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Abstract: This article investigates the production of self-taught fashion designer Matteo Amalfi 

through its trajectory considered the haute couture and the ready-to-wear Brazilian during the 

60s to the present day. 
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Matteo Amalfi nasceu no dia dois de abril de 1939, na cidade de Santa 

Maria de Castellabate na Itália. Mudou-se com sua família, constituída pelo pai, 

mãe e irmã, para o Brasil, aos treze anos de idade.  

Constatamos como as primeiras criações de roupas de Amalfi as 

fantasias criadas durante sua viagem de vinda ao Brasil: houve uma festa à 

fantasia para comemorar a passagem do navio pela região do Equador e, a 

pedido dos passageiros, Amalfi improvisou, com tecidos, xales, e materiais 

diversos, algumas fantasias.  

Aos dezessete anos trabalhou durante o dia em uma loja de artigos 

gerais, de um amigo de seu pai, e estudou durante a noite. Permaneceu por 

algum tempo na cidade paulista do Guarujá. Em uma ida à feira com a 
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empregada de sua mãe, teve contato com os tecidos que se constituiriam sua 

primeira matéria prima: o algodão 100% natural. Com suas próprias economias 

comprou alguns sacos de açúcar alvejados e com eles criou alguns vestidos 

em formato de tubinho evasê. Tingiu, desfiou, aplicou aviamentos e pintou à 

mão os vestidos que foram todos vendidos. 

A indústria de moda na década de 1960 foi caracterizada por um período 

de liberação, principalmente do corpo feminino e pela liberação dos costumes, 

inclusive no vestuário. Na primeira metade da década surgiu no Brasil a Jovem 

Guarda, sob o comando do Trio Ternurinha como eram conhecido Roberto 

Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia,  traduziram e disseminaram os interesses 

dos jovem por roupas mais adequadas às suas necessidades, contribuindo 

para o surgimento de uma moda jovem, despojada e unissex que democratizou  

e, ao mesmo tempo, igualou as pessoas. Outro movimento muito importante, 

de caráter globalizado, que gerou consequências para a moda, foi a liberação 

hippie e sua tradução no Brasil pela Tropicália liderada por Caetano Veloso, 

Gilberto Gil e Gal Costa.  

A indústria de moda e confecção presenciou a ascensão das fibras 

sintéticas e o nascimento da Lycra – o fio de elastano criado por Du Pont e, no 

Brasil, a transformação das fibras sintéticas em produtos para ao consumo por 

meio das indústrias Rhodia,  Sudantex e a Du Pont. Os costureiros de luxo, 

como eram denominados os estilistas, ganharam visibilidade nacional, iniciou-

se investimentos em publicidade pela indústria têxtil, em especial pelos 

fabricantes de fios sintéticos, que passaram a patrocinar os costureiros que 

utilizassem suas fibras e seus tecidos em suas criações, com o objetivo de 

estabelecer a ideia de uma moda brasileira. 

O palco central dessa estratégia acabou sendo a Feira Nacional da Indústria 
Têxtil (Fenit, criada em 1958 foi o primeiro salão de moda realizado no Brasil e que 
reuniu, no mesmo local, matéria-prima, maquinário e vestuário. A tecelagem 
Matarazzo-Boussac cria o Festival da Moda Brasileira. São oferecidos os prêmios 
Agulha de Platina e Agulha de Ouro para os melhores costureiros) – que serviu de 
espaço para o lançamento de coleções de moda, na época, até porque não tínhamos 
aqui uma instituição que congregasse nossos costureiros e organizasse um calendário 
para lançamento sazonal das coleções – fossem elas de alta moda sob medida ou de 
confecções (prêt-à-porter). (Braga, 2011, p. 271). 
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Como costureiro autodidata, Amalfi iniciou sua trajetória profissional na 

casa de modas La Signorinella, prestigiada casa de costura paulistana nos 

anos 1960: 

O Clodovil fez lá uma loucura, como sempre. Ele quis fazer tailleur de mousseline, o 
que não tem nada a ver ...Gastou 80 metros de tecido e não deu certo. Aí, brigou com a dona 
[da Signorinella], a Angioletta Miroglio, e a gerente, que conhecia um amigo meu, me indicou. 
Eu fui substituí-lo, e logo me jogaram no Festival da Moda da Matarazzo-Boussac. Fiquei em 
segundo lugar, na Agulha de Ouro. Eu tinha corte, ia mais para a alfaiataria; já o Dener e o 
Clodovil faziam aqueles frou-frous ...Mas fiquei na Signorinella por pouco tempo e a loja 
acabou, porque a Angioletta não quis mais; ela sofreu um desfalque e decidiu fechar. (Braga, 
2011. P. 288). 

Durante toda a década de 1960, Amalfi percebeu que a moda iria muito 

além da considerada alta-costura brasileira: aceitou trabalhos desenhando 

estampas para indústria têxtil como a Tecelagem Bangú e Tecelagem Scala 

D'oro. Por cerca de quatro meses, ainda na década de 60, por sua grande 

habilidade com o desenho de moda e de figura humana, Amalfi ministrou aulas 

de desenho de moda, por cerca de quatro meses, em uma Escola de Artes, na 

rua Dom José Gaspar, na cidade de São Paulo. 

Interessante lembrar que na década de 1960, apesar no surgimento da 

FENIT e dos desfiles, a moda ainda era disseminada por meio das colunas 

sociais: colunistas eram convidados para eventos sociais e culturais e, no dia 

seguinte, publicavam suas impressões. Amalfi começa a aparecer na mídia, 

por meio da coluna “Guerra das Tesouras”: um jogo de cena, uma provocação, 

entre os costureiros Amalfi, Dener e Clodovil, que atacavam-se com ironia e 

sarcasmo, vencendo sempre o mais perspicaz. Esta encenação pretendia atrair 

atenções do público e da mídia, pois, em todas as guerras existentes, há um 

envolvimento muito grande de interesses e de dinheiro, além de divertir os 

leitores e repercutir em toda a imprensa. Clodovil Hernandes, então com cerca 

de 25 anos, em reportagem de Franco Paulino ao Jornal Última Hora (Rio de 

Janeiro – RJ) de 15 de janeiro de 1962 diz que Amalfi é “simplesmente um 

desenhista de publicidade, nunca um figurinista”.  

De repente, as colunas sociais de São Paulo passaram a falar de uma guerra 
nos domínios da alta-costura: três figurinistas estariam mergulhados numa violenta 
batalha de extermínio, criando suspense nos círculos elegantes e pondo em risco o 
mais promissor centro de moda do país. Fotografias de Dener ao lado de Clodovil e 
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Amalfi foram estampadas, com destaque de primeira página, seguidas de legenda em 
que “plagiário” e “intruso” eram as expressões mais constantes. (Bouzan, 1962) 

Amalfi procurava distinguir-se como “o mais técnico” dentre os três costureiros, 
mas, em geral, preferia manter postura conciliatória a desfechar os ataques verbais tão 
desejados pelas colunas de fofocas. Nessa guerra, era identificado como o “general 
lírico” ou ainda a “pausa que refresca”. (Braga, 2011,  p. 288) 

 

Amalfi ganha a Agulha de Platina no Festival de Moda Brasileiro 

promovido na FENIT pela Indústria Têxtil Matarazzo-Boussac no ano de 1964 

com um vestido muito primoroso, todo feito à mão: seu modelo é ajustado ao 

corpo, de alcinhas finas, produzido todo em argolas plásticas, de 

aproximadamente três centímetros de diâmetro, revestidas com fios de seda 

em dois diferentes tons de cinza, claro, médio e preto, formando um degradê, e 

salpicado com esferas também revestidas com a mesma linha de seda os 

mesmos tons das argolas, entremeado com cordão de seda também nos 

mesmos tons. Na altura dos joelhos começam as franjas de linha de seda preta 

que cai, por toda a extensão do corpo, até os pés.  

Paradoxalmente, no Brasil o artesanato de luxo dos costureiros se fortaleceu 
ao mesmo tempo em que a moda das confecções abria espaço próprio: ambos 
apresentavam suas criações, muitas vezes, conjuntamente, em especial no principal 
espaço da moda nacional durante a década de 1960: a Fenit, originalmente idealizada 
como evento de negócios. A convivência harmônica entre o artesanato dos costureiros 
e as roupas seriadas das confecções – que franceses mais puristas de então talvez 
tivessem considerado um tanto promíscua – marcou a história da moda no Brasil. 
Esclarecendo: na França, haute couture e confecções foram, durante décadas, 
segmentos distintos que não se misturavam. Aqui, muitos criadores de alta-costura 
transitavam com desenvoltura entre seus ateliês e as pranchas das indústrias, 
desenhando coleções para produção em série, sem restrições. (Braga, 2011,  p. 369) 

 

No ano de 1966 Amalfi, criou para a apresentação da cantora Maysa na 

boate Urso Branco, em São Paulo, um vestido longo, nas cores branco e 

creme, de ombros nus. Este show foi muito importante na carreira da cantora e 

intérprete marcando seu retorno aos palcos. Após o show, Amalfi foi contratado 

pela cantora para desenvolver quatro modelos diferentes de vestidos para suas 

apresentações em uma série prevista para ser transmitida pela TV em treze 

episódios. 
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Ao contratar o estilista Amalfi Maysa pedira quatro modelos diferentes 
de vestidos para a série. Todos trajes a rigor, anda de lantejoulas, babados, 
brilhos ou bordados. Queria roupas clássicas, com cores neutras, que além de 
mais elegante eram também mais apropriadas, ao cenário requintado, mas 
sóbrio, que exploraria ao máximo o jogo de luzes e sombras da transmissão 
em preto e branco (Neto, 2007, p. 219).  

 

Em outubro de 1968 foi lançada na revista feminina e quinzenal Jóia, da 

Bloch Editores uma publicidade da Ban-Lon, marca fantasia da empresa 

americana Joseph Bancroft & Sons para denominar os produtos 

confeccionados a partir de um processo de texturização capaz de ondular e dar 

elasticidade a alguns fios sintéticos (Sabino, 2007, p.94), Amalfi apresenta dois 

modelos da coleção de verão: um modelo turquesa confeccionado em tecido 

de crepe da tecelagem Tricostyl, na forma de um tubinho levemente evasê, 

decote ligeiramente canoa, de comprimento acima do joelho, mangas 

compridas um uma fenda na lateral deixando o braço totalmente à mostra, nos 

dois ombros há bordados feitos à mão e faixa na cintura imitando um cinto do 

mesmo tecido do vestido. O segundo vestido apresentado é um tom laranja 

escuro, sem mangas, com um decote com pregas degagê bem grandes. Com 

comprimento acima dos joelhos e faixa na cintura, imitando um cinto, do 

mesmo tecido do vestido, com bordados feitos à mão. Nessa publicação o 

costureiro Amalfi é lançado como um “costureiro da linha pura”. Ainda neste 

ano, além de iniciar criações para o recém criado prêt-à-porter,  Amalfi foi  

lançado na sociedade pelo jornal Última Hora, por meio do colunista social 

Ricardo Amaral. Segundo o próprio Amalfi1, Ricardo Amaral ficou 

impressionado com seus desenhos e com os seus vestidos que, quando 

comparados aos desenhos e criações de Dener Pamplona de Abreu e de 

Clodovil Hernandes, as suas criações apresentavam linhas mais arrojadas, 

mais modernas e atemporais, mais simples e mais retas. Amalfi já trabalhava 

nesse período com técnicas de alfaiataria. Ricardo Amaral então resolveu 

lança-lo como uma novidade no mundo da moda.  

                                                             
1 segundo entrevista concedida por Amalfi para a escrita deste Artigo, em fevereiro de 2013 
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Também criou vestidos de alta costura para várias misses a partir da 

década de 19602, se destacando, em especial pela criação do traje de Julieta 

Strauss, uma loira de olhos azuis, descendente de húngaros, carioca de 

nascimento, 

... tinha 1,67 de altura, 56 quilos, 93 cm de busto e quadris, 61 cm de cintura , 
56 de coxa e 21 de tornozelo, foi eleita Miss São Paulo representando o Círculo 
Israelita (...) Trinta mil pessoas viram Miss São Paulo - a mais animada de todas as 
concorrentes, escolhida Miss Fotogenia pelos fotógrafos - ficar com o segundo lugar. 
Naquela época, as segundas e terceiras colocadas recebiam a denominação de Miss 
Brasil nº 2 e representava o Brasil no Miss Beleza Internacional, enquanto a terceira 
colocada era chamada de Miss Brasil nº 3 e representava o Brasil no Miss Mundo, em 
Londres. Julieta não queria ser chamada de falsa baiana. Quando ela obteve o 
segundo lugar no concurso de Miss Brasil, contraindo a obrigação de representar o 
Brasil, ficou preocupada com a fantasia que levaria aos Estados Unidos. Tenho a 
impressão - dizia – de que a baiana estilizada, superluxuosa e superenfeitada, já não 
atrai a atenção do público. Assim falou Julieta e, sem dúvida, com muita razão. 
Cismada, foi conversar com Márcio Paulete, organizador do concurso em São Paulo. 
Após horas de confabulações, surgiu a luminosa ideia: como ela era a miss paulista, 
nada mais lógico do que desfilar na passarela de Long Beach com um original traje de 
colhedora de café. Da ideia à execução, foi um pulo. O costureiro Amalfi inspirou-se em 
gravuras de Debret e criou uma belíssima fantasia, com noventa metros de renda, oito 
metros de tecido branco e oito metros de surah em tonalidades café e amarela. Julieta 
Strauss, por seu turno, bolou o toque final da roupa: usou colares e brincos feitos de 
grão de café. (Regina Helena, MANCHETE, 04/08/1962). 

 

Na década de 1970, Amalfi montou seu próprio ateliê onde continuou 

intercalando suas criações de vestidos de alta-costura, criações de figurinos 

para filmes e criações prêt-à-porter.  

Na cidade do Rio de Janeiro, o jornal Correio da Manhã, 28 de março de 

1971, apresenta, com uma breve apresentação biográfica do costureiro, a 

coleção de inverno com duas fotografias: uma do próprio costureiro Amalfi 

sentado e a outra apresentando o lançamento unissex, uma camisa túnica com 

tecido estampado especialmente para ele, usado por um modelo masculino, de 

corte reto, como os cortes dos quimonos. Todas essas camisas túnicas 

poderiam ser usadas para dentro das calças ou soltas. A matéria propõe o uso 

de cinto tacheado, também confeccionado pelo costureiro.  A matéria ainda 

apresenta três croquis de sua coleção de inverno, de alta costura, que serão 

apresentados oficialmente em maio do mesmo ano. A matéria ainda adianta 

                                                             
2
 que perdurou até meados da década de 1980, segundo entrevista concedida por Amalfi para 

a escrita deste Artigo, em fevereiro de 2013 
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quais serão as linhas gerais dos modelos de alta costura que serão 

confeccionados. 

No ano de 1973, Amalfi criou vestidos de alta costura e roupas de prêt-à-

porter, com tecidos da tecelagem Esge, para todo o figurino feminino do filme 

“A Virgem e o Machão”: filme do gênero pornochanchada, dirigido e produzido 

por José Mojica Marins, com o pseudônimo de J. Avelar. O filme se passa em 

uma pequena cidade do interior onde um médico recém-chegado, aceita o 

desafio de seduzir a prostituta mais fria da cidade, enquanto as mulheres 

traídas decidem dar o troco, apostando entre si, qual delas conseguirá seduzir 

primeiro o médico. Neste filme, aos dez minutos aproximadamente, os médicos 

novos, recém-chegados, são convidados para uma recepção oferecida pela 

esposa do médico diretor do hospital, para apresentar o costureiro Amalfi para 

a sociedade. Aos onze minutos aproximadamente, o próprio costureiro anuncia 

seu desfile, com modelos que descem uma ampla escadaria e desfilam pela 

sala de estar, com os convidados de pé ou sentados nas poltronas. O primeiro 

traje é um vestido longo, com saia godê, com blusa ajustada ao corpo, de um 

ombro só, com drapeados diagonais em três cores diferentes, formando um 

degradê; flores do mesmo tecido e das mesmas cores do vestido foram 

sobrepostas no ombro esquerdo. O traje é um segundo vestido que possui 

duas cores: a blusa, ajustado ao corpo, na cor verde possui decote careca e 

mangas compridas e aplicações de argolas, em tamanhos diferentes, 

revestidas com linha de seda, formando um colete que se amplia, em forma de 

triângulo, saindo do pescoço descendo diagonalmente até cobrir os seios 

descendo pela cintura; a saia, na cor marrom, possui a forma godê. O terceiro 

traje é um vestido que possui cor clara, blusa ajustada ao corpo, com decote 

careca, mangas na altura do cotovelo e babado godê preso na base da manga, 

possui faixas de cetim verde e azul nas extremidades; na base do corpo há 

uma faixa de cetim nas cores azul e verde; a saia é estruturada com penses na 

cintura. A apresentação dura três minutos aproximadamente.  

Ainda no ano de 1973, Amalfi criou e desenvolveu uma grande coleção e 

um importante desfile utilizando, exclusivamente, um fio de poliéster, 
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pesquisado e desenvolvido pela indústria química Hoechst AG, chamado 

Trevira. Em 14 setembro do mesmo ano foi apresentado, no Salão Nobre do 

Hilton Hotel, localizado na avenida Ipiranga, sua coleção primavera/verão 

1976-77 intitulada de “Symphonie” para centenas de socialites, confeccionistas, 

lojistas e colunistas sociais. Aládia Centenaro, bailarina e coreógrafa, 

ganhadora por três anos consecutivos do Troféu Destaque por sua atuação e 

criação de desfiles de moda musicados, fazia os desfiles na loja de 

departamentos Mappin, foi a idealizadora principal, responsável por toda a 

encenação artística publicitária do desfile de Amalfi, que contou com sua 

excepcional coordenação de todos os movimentos dos modelos. Na abertura 

foi apresentada a moda praia com tecidos em brim de malha Trevira em cores 

quentes. Com o tecido Trevira Woven-tex Amalfi criou e a confecção Freynex, 

localizada no Rio de Janeiro, confeccionou trajes masculinos sociais 

esportivos. Utilizando influências da moda masculina, Amalfi criou e a 

confecção Chelmi confeccionou terninhos femininos em malhas Trevira 2000. 

Inspirados nos costumes da Europa Oriental, Amalfi criou vestidos, saias, 

casacos, pantalonas, tops e turbantes usando tecidos jersey Trevira 2000, 

bordado da tecelagem Nossa Senhora do Brasil em São Paulo. Amalfi também 

criou uma linha romântica com tecido de jersey D’Or Tervira 2000, produzido 

pela Esge de São Paulo. Para encerrar o desfile, modelos encenaram um 

casamento: a noiva, interpretada pela atriz Márcia Maria apresentou um vestido 

confeccionado em tecido Trevira 100% voile, da Tecelagem Santa Helena de 

Petrópolis; o noivo, interpretado pelo modelo Aldo, apresentou um traje social 

com tecido Trevira Woven-tex produzido pela Lanifício São Francisco de São 

Paulo. O desfile ainda contou com a colaboração das tecelagens: Baraká, 

Biasi, Dolfo, Nossa Senhora do Brasil, Pirituba, São Clemente, São Francisco, 

Santa Helena, São Paulo Têxtil, T. D. Bobrow, todas utilizaram os tecidos 

Trevira e as confecções: Abbud, Barbarossa, Burdea, Chelmi, Du Elmo, Esge, 

Freynex, Spring e Wembley. Além do desfile realizado no Salão Nobre do 

Hilton Hotel, Amalfi realizou outros desfiles em grandes hotéis de luxo cujos 

convites eram disputadíssimos pelas socialites. 
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Nesse mesmo período Amalfi trabalhou como assessor na Cia. Brasileira 

de Sintéticos, produtora do fio Trevira.  

Para a coleção de primavera/verão 77, Amalfi criou sessenta modelos de 

alta-costura e prêt-à-porter com inspiração na moda flamenca, cigana, russa e 

camponesa da Europa Central, com muitos detalhes dourados e amplos 

babados. 

Sempre diversificando suas criações, Amalfi criou o uniforme das 

aeromoças para diversas companhias aéreas como a Varig, Tam e Vasp, 

durante doze anos e para a Transbrasil, durante quatorze anos com criações 

mais ousadas que exibiam as cores do arco-íris na cauda dos aviões,  um 

conjunto de turbante, da calça pantalona e, na década de 1980, um conjunto 

com a  jaqueta de zíper . Azulão, laranja, amarelo, lilás, rosa eram as cores 

mais usadas. Altas, esguias, lindas, as aeromoças vestiam-se muito bem com 

um conjunto que Amalfi criou de pantalona e turbante. Eram tempos 

glamorosos, pois cada companhia tinha a sua miss. Amalfi, também foi 

responsável pela supervisão da maquiagem e do cabelo das aeromoças que 

eram orientadas a usar a maquiagem combinando com o uniforme. 

Durante toda a década de 80, Amalfi continuou, paralelamente, sua 

produção de alta costura. Entre as de maior visibilidade produziu intensamente 

trajes para diversas misses. 

Amalfi vestiu mulheres de políticos muito importantes como Rosane 

Collor, Ilka Fleury, Sylvia Maluf, Nicéa Teixeira de Camargo Pitta. É convidado 

com certa frequência para apresentar suas coleções nas reuniões da Rotary e 

Lions Club, em desfiles beneficentes, em congressos de profissionais liberais e 

profissionais femininas da área da magistratura onde vende praticamente toda 

a sua coleção apresentada.  

Amalfi fez poucas viagens para o exterior e, apesar disso, suas coleções 

são facilmente assimiladas pela mulher brasileira. Atualmente, para seu 

processo de criação, conta com sua intuição, autoconfiança, experiência, senso 

estético; cria seus modelos ora utilizando o desenho, como ferramenta a de 
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expressão e criação, e ora utilizando técnicas de modelagem (modelagem 

tridimensional no corpo), aliada à modelagem plana e a técnicas de alfaiataria e 

de alta costura; possui uma equipe de modelistas, costureiras, bordadeiras que 

trabalham em seu ateliê, na região dos Jardins, em São Paulo. Recebe a 

colaboração de sua irmã, Dona Letízia, para administrar seu ateliê, agendar os 

horários de suas clientes etc. A grande referência na moda para Amalfi são as 

criações de Yves Saint Laurent. Seu trabalho visual caracteriza-se por uma 

modelagem atemporal que valoriza o corpo de suas clientes por meio da 

utilização de uma modelagem ajustada ao corpo, sem muitos volumes. Utiliza 

muitas técnicas de alfaiataria e de moulage. Prefere tecidos planos de fibras 

naturais que oferecem peso e estrutura para suas coleções. Utiliza acabamento 

de alta costura, bordados manuais, botões rebordados, degradê. Suas cores 

preferidas são o branco, o preto, o azul marinho, todos os tons de marrom e o 

vermelho, não se simpatiza com o verde. 

Considerações Finais: 

Amalfi é um bom exemplo de resistência de criação de moda brasileira, 

em tempos de diminuição de encomendas de roupas de alta-costura: mesmo 

não sendo incensado pela mídia e não tendo participado ativamente, na 

década de 1960, juntamente com Dener e Clodovil do auge dos desfiles da 

FENIT, Amalfi soube conquistar, e manter, seu espaço no mercado de moda, 

tanto da alta costura como de prêt-à-porter. No segmento da alta costura, foi 

ganhador do mais importante prêmio da alta costura: a Agulha de Platina, no 

ano de 1964, com seus vinte e cinco anos; criou vestidos de noiva, trajes para 

apresentações em concurso de Misses durante as décadas de 1960 e 1980, 

vestidos para ocasiões especiais como os produzidos para as apresentações 

de Maysa, figurinos para filmes. Amalfi apresenta um traço muito preciso em 

seus croquis e afirma que quando criava um traje de alta costura, era 

responsável por toda a composição do traje: pensava no penteado, na 

maquiagem, nas joias, nos acessórios e na postura que sua cliente deveria 

assumir no momento que usaria suas criações. 
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No segmento de roupas prêt-à-porter a parceira de Amalfi com a  

Hoechst AG, na década de 70,  permitiu um imenso exercício de criatividade 

em suas criações. Ainda no prêt-à-porter criou diversos uniformes para 

diferentes companhias aéreas. 

Quando pensamos nos desfiles de moda e nas diversas possibilidades 

de marketing e de estratégias de divulgação, fixação e vendas, que ele se 

tornou, Amalfi já se utilizava desses recursos: criou desfiles que marcaram 

época, pela ousadia nas apresentações teatralizadas de suas coleções como, 

por exemplo, quando apresentou seus modelos na extinta boate Saloon, em 

São Paulo, onde recriou o clima de faroeste.  

Pensamos que as palavras que mais definem a trajetória de Matteo 

Amalfi na moda brasileira são: criatividade, versatilidade, maleabilidade e 

adaptabilidade. Palavras que se aplicam muito bem em suas coleções que 

foram apresentadas de diferentes maneiras: em grandes hotéis de São Paulo 

como o Solarium do Caeser Park, no Hilton Hotel, no Clube Ipê, Clube do 

Condomínio Portal do Morumbi, Desfiles beneficentes, Casa da Fazenda do 

Morumbi, Circolo Italiano. Como designer da indústria de moda, criou 

estamparias, bijuterias para a Acessorize, calçados e maiôs. Amalfi sempre 

coloca em primeiro lugar o seu lado prático com modelagens e detalhes atuais 

e de venda certa, sendo chamado pela imprensa de o poliglota da moda 

(STAR. 1979). Suas premiações revelam a capacidade que suas criações 

possuem em atender às diferentes necessidades de diferentes públicos 

consumidores de moda: Em 1964 ganha a Agulha de Platina, em 1966 ganha 

como melhor desenhista de moda pela TV brasileira, em 1968 é considerado, 

pela extinta Revista Manchete, revelação do ano entre os dez costureiros 

brasileiros de primeira linha, em 1971 ganha medalha de ouro na FENIT, em 

1974 ganha medalha Ana Néri, em 1977 ganha o prêmio como o melhor  

costureiro do ano e recebe o Troféu Gladiador, em 1978 ganha o prêmio como 

o melhor  costureiro do ano pela Imprensa de São Paulo, em 1985  ganha o 

prêmio Supercap de ouro, por ter ganho 6 anos consecutivos.  
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Painel construído pelo autor: croqui de vestido de noiva década de 60, casaqueto preto e 
vestido degradê do brechó Casa Juisi e croqui de vestido de festa desenhado em 2012. 
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