VISTA ALEGRE LANÇA SERVIÇO INOVADOR DE
CERTIFICAÇÃO E RESTAURO
COLECIONADORES DA MARCA CENTENÁRIA PODEM ATESTAR
AUTENTICIDADE DAS PEÇAS E TAMBÉM PROCEDER A TRABALHOS DE
RESTAURO
Ílhavo, 2 de novembro de 2021 – A Vista Alegre acaba de colocar à disposição dos colecionadores da
centenária marca de Porcelana, Cristal e Vidro, um conjunto de serviços inovadores de certificação,
conservação e restauro de peças.
Com a missão de valorizar o produto Vista Alegre, atestando a sua autenticidade, preservação e
valorização ao longo do tempo, a empresa criou um novo serviço de apoio aos colecionadores e
interessados nas peças da Vista Alegre que já se encontrem fora do circuito de venda das lojas da marca.
O processo de certificação é realizado através da identificação histórica e verificação de autenticidade das
peças, sendo fornecido ao cliente um relatório final. A Certificação de peças é uma etapa fundamental
para a valorização do produto Vista Alegre, atestando a sua autenticidade e valor.
A Vista Alegre passa também a disponibilizar um serviço de conservação e restauro com especialistas da
marca. Este serviço é realizado no laboratório interno que se encontra nas instalações da Fábrica da Vista
Alegre e que conta com a colaboração das áreas museológica, laboratorial, produção, 3D, entre outras.
A cerâmica e o vidro, muito especialmente a porcelana, estão entre os materiais de antiguidades
colecionáveis mais duráveis, e que possuem a particularidade de poderem ser utilizados durante centenas
de anos, se lhes for dada alguma atenção e cuidados básicos. As quebras são a causa mais comum de dano
em peças de cerâmica e vidro. Danos adicionais, como manchas, podem ser causadas por uso
inapropriado, mau acondicionamento, limpeza e intervenções inadequadas.
O Laboratório de Conservação e Restauro da Vista Alegre irá sempre personalizar o aconselhamento sobre
as possibilidades de intervenção e todas as peças serão acompanhadas por um Certificado de Restauro
Vista Alegre e de um relatório detalhado da intervenção, contendo as restrições e os cuidados a ter.
Os clientes interessados em aceder ao Serviço de Certificação e Restauro deverão preencher a Ficha de
Registo de Cliente, disponibilizada no site Vista Alegre. Após preenchimento esta deverá ser enviada, com
fotografias das peças, para o e-mail: certificacaoerestauro@vistaalegre.com
Para Nuno Barra, administrador da Vista Alegre, “a ligação afetiva que os clientes têm com a marca é para
nós muito importante. Com este serviço prolongamos e asseguramos a continuidade dessa relação.
Queremos estar presentes durante todo o tempo de vida das peças, mesmo quando elas precisam de um
“cuidado especial” ou quando há a necessidade de validar a autenticidade das peças que passam de
gerações para gerações. Temos os melhores profissionais para garantir que este serviço é feito com a
excelência habitual na Vista Alegre.”

Sobre a Vista Alegre
A fábrica de porcelana Vista Alegre foi fundada em 1824, em Ílhavo, distrito de Aveiro. Ao longo do seu percurso, de
quase dois séculos, a marca esteve sempre intimamente associada à história e à vida cultural portuguesa, e adquiriu
uma notoriedade internacional ímpar. Em 2001, o Grupo Vista Alegre (porcelana, faiança e grés) fundiu-se com o
Grupo Atlantis (cristal e vidro feitos à mão), dando origem a um dos maiores grupos de “tableware” e “giftware” da
Europa: o Grupo Vista Alegre Atlantis., que em 2009 passou a integrar o portefólio de marcas do Grupo Visabeira
Grandes nomes do design contemporâneo, da pintura, escultura, arquitetura, literatura e outras formas de arte têm
emprestado o seu talento a muitas criações da marca. Siza Vieira, Joana Vasconcelos, Ross Lovegrove, Marcel
Wanders, Jaime Hayon, Sempé, Brunno Jahara, Sam Baron, Claudia Schiffer, a marca francesa Christian Lacroix Maison
e a insígnia Oscar de la Renta, são alguns dos artistas e designers que se associaram à Vista Alegre. Os serviços Vista
Alegre são usados oficialmente pelo Presidente da República Portuguesa, pela Casa Branca, por várias Casas Reais e
por muitas personalidades de todo o mundo. A Vista Alegre fornece ainda as loiças oficiais de várias embaixadas
espalhadas pelo mundo, nomeadamente as do Brasil, Espanha e Marrocos, bem como outras instituições públicas e
privadas nacionais e internacionais.
Na constante busca por novos desafios, a Vista Alegre lançou, em 2020, o segmento Têxteis, com uma coleção de
echarpes e mantas, em caxemira pura da Mongólia, numa proposta surpreendente e sustentável do ponto de vista
sócio ecológico.
Nos últimos anos a Vista Alegre tem vindo a ser sucessivamente reconhecida com dezenas de prémios internacionais,
com destaque para os German Design Awards, LIT (Light in Theory), Good Design Chicago, Innovative Interiors,
European product Design Awards, IF, German Innovation Awards, Architecture Masterprize, German Brand Award,
os AMP (Architecture Masterprize), IF Design Awards, German Innovation Award, Good Design Awards, German
Award e os IDA (International Design Awards), entre muitos outros em países como Alemanha, EUA e Itália.
Saiba mais em: www.vistaalegre.com
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