
 

 

 

Casa Alegre by Vista Alegre 

“O Sul da Vida” 

Grupo Vista Alegre lança loja online para marcas exclusivamente portuguesas, 

apostando na sustentabilidade e na produção local. 

Ílhavo, 27 de setembro de 2021 - Está disponível desde o passado dia 6 de setembro a 

loja online Casa Alegre by Vista Alegre, tendo aberto em soft opening nessa primeira 

semana. 

Além da extensa gama de produtos com selo próprio Casa Alegre, e de algumas coleções 

de marcas consagradas como a Vista Alegre e a Bordallo Pinheiro, a loja online também 

disponibiliza a mais diversificada oferta de produtores portugueses, com garantia de 

genuinidade, rigor e respeito pelo meio-ambiente. 

A Casa Alegre foi idealizada para quem procura “o Sul da Vida”: um estilo descontraído 

e banhado pelo sol, mas prático e cheio de energia, para quem saboreia cada momento 

e se deixa inspirar pelo mundo, revendo-se nos valores da sustentabilidade e do apoio 

à produção local, escolhendo marcas exclusivamente portuguesas com boas práticas 

ambientais e sociais. 

A loja online Casa Alegre, objeto de uma curadoria alinhada com o espírito “o Sul da 

Vida”, apresenta produtos e soluções nos segmentos mesa & cozinha, casa, moda & 

bem-estar, arte, produtos gourmet e alojamento. Para viver no campo, na praia ou no 

centro encantador das nossas cidades. 

Na Casa Alegre, além dos produtos, partilhamos também a criatividade nacional 

espelhada no design, na descoberta de uma seleção rigorosa de produtos gourmet 

(vinhos, queijos, azeites e compotas) e numa criteriosa escolha de alojamentos, onde se 

poderá vivenciar o lifestyle do sul da Europa, a mesa e tudo que anda à sua volta, a 

gastronomia e os vinhos, o contacto com a natureza, o sol, o céu e o mar.  

Para além desta oferta selecionada é disponibilizada uma área dedicada à arte, onde 

mais de vinte artistas jovens e em ascensão poderão vender os seus produtos. Na Casa 

Alegre, poderá, ainda, encontrar pranchas de surf, skates em madeira, bicicletas 



normais e elétricas, e outros produtos que se identifiquem com o espírito “o Sul da 

Vida”. 

A Casa Alegre é uma loja online que demonstra a força das parcerias nacionais, contando 

com mais de cinquenta parceiros de destaque, incluindo a Adico, Antarte, Belo Inox, 

BoaSafra, Boca do Lobo, Bovi, Burel, DeligtFull, Fabricaal, Futah, Icel, Lasa, Polen, Sanjo, 

Silampos, Topázio e Wewood, entre muitos outros que valerá a pena descobrir. 

A Casa Alegre é uma loja aberta para os países da União Europeia. Inicia a sua atividade 

em Portugal e de seguida abrirá para o resto do continente europeu, incluindo o Reino 

Unido e a Suíça. 

Para Nuno Barra, Administrador do Grupo Vista Alegre Atlantis:  

“A Casa Alegre é um projeto muito ambicioso e em que todos os parceiros se 

empenharam para que venha a ser uma referência a nível europeu. Os produtos 

nacionais selecionados são do melhor que se faz em Portugal, e temos muito orgulho na 

elevada qualidade, cuidado e dedicação com que são feitos. Muitos deles só se 

encontravam à venda no exterior e agora, finalmente, têm também uma montra em 

Portugal. Na arte, temos a ambição de dar protagonismo a jovens artistas e a artistas 

em ascensão. Na gastronomia, queremos surpreender, uma vez mais, propondo 

produtos de qualidade menos conhecidos. Esta loja apresenta-se como um conceito 

novo, focado naquilo que de melhor temos e assente no estilo de vida que nos 

caracteriza e que tanto tem vindo a seduzir os estrangeiros que nos visitam. Gostávamos 

que a Casa Alegre fosse vista como uma loja de todos nós, portugueses, em que todos 

podemos ajudar a melhorar no dia-a-dia, dando o seu contributo com sugestões de 

produtos e de parcerias, ou simplesmente com ideias de melhoria. Porque todas as 

ideias são importantes, analisaremos todas as sugestões.” 

Uma das muitas vantagens da Casa Alegre, enquanto plataforma online, é estar 

disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, em www.casaalegre.com  

 

Fotos: 

https://wetransfer.com/downloads/ad93b043cf159a786b2975421440718e202109270

84347/1a408f29f7caf2cee25253d67c70f38e20210927084500/ce1ca7   

Vídeo: 

https://wetransfer.com/downloads/adb6b11c5ce164717802d7287bf501c4202109270

90007/16bb7b1d68f673826e30e8c951c3fe6320210927090023/034e94 

 

Para mais informações p.f. contacte: 

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

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

 



 


