
                                 

PEDRO ABRUNHOSA CANTOU E ENCANTOU NO LANÇAMENTO DA PEÇA 

DECANTA QUE CRIOU COM PAULO TEIXEIRA PINTO 

DeCanta é a nona peça da coleção 1+1=1 da Vista Alegre que junta Um Autor e Um 

Artista 

 
Ílhavo, 14 de outubro de 2022 – Pedro Abrunhosa e Paulo Teixeira Pinto estiveram presentes, 
ontem ao final da tarde, na loja da Vista Alegre do Norte Shopping, em Matosinhos, onde 
apresentaram DeCanta, a peça de porcelana que criaram para a coleção 1+1=1 da Vista Alegre. 
 
Sobre esta peça original da Vista Alegre cuja forma evoca um saxofone, instrumento 
emblemático na carreira de Pedro Abrunhosa, Paulo Teixeira Pinto desenhou as suas 
características fórmulas matemáticas.  
 
De modo a evocar os quadros de ardósia, a porcelana branca foi pintada a preto com uma 
técnica especial, sendo o efeito de giz obtido através de jato de areia, aplicado manualmente na 
fábrica de cristal e vidro, uma técnica apurada ao longo dos anos pelos mestres vidreiros da Vista 
Alegre. 
 
Recorde-se que a coleção 1+1=1 tem como objetivo a criação de uma peça que serve de 
homenagem à obra de autores reconhecidos em diferentes áreas culturais. 
 
Com DeCanta, a Vista Alegre pretendeu tributar a carreira musical de Pedro Abrunhosa, um dos 
mais carismáticos autores, compositores e intérpretes português, que aceitou o desafio “com 
muita honra”, tal como fez questão de sublinhar no lançamento da peça. 
 
O músico revelou que quando aceitou este repto pensou “apenas e só no Paulo Teixeira Pinto 
para me acompanhar neste desafio da Vista Alegre, um artista plástico autêntico e genuíno com 
quem partilho uma amizade de muitos anos”. Palavras que foram corroboradas pelo jurista que 
se dedica, também, às artes. 
 
DeCanta nasce da admiração mútua de dois criadores, prolongada no espaço e no tempo pela 
música original – DeCanto - que Pedro Abrunhosa criou para download exclusivo dos detentores 
da peça.  
 
O evento de lançamento contou com a presença de inúmeros clientes e convidados, entre os 
quais o empresário Manuel Serrão e o jornalista Júlio Magalhães, além do administrador da Vista 
Alegre, Nuno Barra. 
 
DeCanta, a 9ª peça da coleção 1+1=1, é uma Edição Especial limitada a 555 exemplares, com um 
PVP de 250,00€ (dimensões: A 320 mm C 115 mm L 96 mm).  
 
 



  
 
Para mais informações, por favor, contacte:   

Direção de Relações Públicas e Comunicação Institucional do Grupo Visabeira rp@grupovisabeira.com     

José Arimateia: 968 042 547; Fernando Correia: 967 025 132;  

Institutional Communication Manager Vista Alegre - Emília Encarnação: 96 635 39 33 

 


