Cutelaria VISTA ALEGRE veste a mesa com elegância
Lançamento das coleções Prism e Perle aumentam a oferta no segmento
cutelaria da Vista Alegre

Ílhavo, 14 de março de 2022 – A Vista Alegre, marca que há quase dois séculos inova no fabrico
e design da porcelana, vidro e cristal, lança coleções Prism e Perle no segmento de cutelaria.
O faqueiro Prism, composto por 130 peças, foi inspirado na icónica coleção Bicos da Vista Alegre
através das linhas geométricas, com um design exclusivo, de alto nível e acabamentos
sofisticados. Esta coleção tem acabamentos prateados em alto brilho e escovados, todas as
peças com cabo oco, facas temperadas, puro aço inoxidável 18/10, numa combinação de
tecnologia e trabalho artesanal.
Na coleção Perle, a Vista Alegre criou dois modelos: Perle CN e Perle D’Or. O modelo Perle CN
revela a sua elegância, polivalência e contemporaneidade nas formas curvas, na fina espessura
de 4mm e na faca de cabo oco. Por outro lado, os acabamentos, que lhe conferem um toque
especial, a qualidade superior e os pequenos relevos lembrando pérolas conferem-lhe um
carácter intemporal devido apenas aos clássicos.
Perle d’Or é a nova versão do elegante modelo Perle, distinguindo-se pelo ouro de 24 quilates
aplicado através de uma complexa técnica de produção. Aos conhecidos acabamentos refinados
e ao design contemporâneo junta-se agora um toque adicional de luxo, que torna este conjunto
ainda mais exclusivo e desejado. Estas duas coleções são compostas por 130 peças, em aço
inoxidável 18/10 com acabamentos de alto brilho.
No segmento cutelaria, a Vista Alegre apresenta um vasto leque de oferta – Domo Matt, Domo
Handle Mattgold, Velvet, Elegance, Linea, Spa, Vega, entre outros. Todos os talheres Vista
Alegre são feitos do mais puro aço inoxidável 18/10 (Aisi 304) e submetidos a um processo de
acabamento em alto brilho. Todas as facas dos respetivos modelos são temperadas, a fim de
manter inalterável o seu poder de corte. A gravação a laser na lâmina completa um processo de
fabrico, com rigoroso controlo de qualidade em cada fase do processo. O desenho arrojado, a
simplicidade das linhas e o processo manual garantem a excelência dos acabamentos das peças
que orgulhosamente colocamos na mesa dos nossos clientes.

Todos os modelos /peças executadas com a marca Vista Alegre seguem os procedimentos
descritos na norma que suporta a fabricação da Cutelaria de mesa a nível Mundial e testadas
regularmente em laboratórios oficias que comprovam a qualidade do produto.
Importante referir que um dos aspetos mais visíveis na fabricação de cutelaria de mesa prendese com o polimento final da peça. Todas as peças Vista Alegre passam por um sistema de duplo
polimento e abrilhantamento, que em linguagem corrente se designa por triplo A ou alto brilho.

Sobre a Vista Alegre
A fábrica de porcelana Vista Alegre foi fundada em 1824, em Ílhavo, distrito de Aveiro. Ao longo
do seu percurso, 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 e de
elevada qualidade), dando origem a um dos maiores grupos de “tableware” e “giftware” da
Europa: o Grupo Vista Alegre Atlantis. Em 2009, o Grupo Vista Alegre Atlantis passou a integrar
o portefólio de marcas do Grupo Visabeira, após a oferta pública lançada com sucesso sobre as
ações da Vista Alegre Atlantis.
Em 2021, a Vista Alegre recebeu 19 prémios, dos quais se destacam os German Design Awards,
os EPDA – European Design Awards, os IDA (International Design Awards), de Los Angeles,
Estados Unidos. A salientar ainda o Costumer’s Friend – prémio que reconhece a experiência de
compra - que galardoou a Vista Alegre com a distinção Winner, na categoria Superior Excellence

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, Patrick Norguet, Ross Lovegrove, Marcel Wanders, Jaime Hayon, Malangatana,
Sempé, Brunno Jahara, Sam Baron, a marca francesa Christian Lacroix 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. Em outubro de 2018 a Vista Alegre foi distinguida pela Comissão Europeia com
o prémio “Regiostars”, um galardão que gratifica os melhores projetos de política de coesão na
União Europeia, privilegiando projetos inovadores e de boas práticas de desenvolvimento
regional. Saiba mais em: www.vistaalegre.com .

Para mais informações p.f. contacte:
Comunicação Institucional
Emília Encarnação |emiliaencarnacao@vistaalegre.com | 96 635 39 33
Direção de Relações Públicas e Comunicação Institucional do Grupo Visabeira
rp@grupovisabeira.com
José Arimateia: 968 042 547; Fernando Correia: 967 025 132;

