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“Tarot da sardinha” é o
mote para a nova coleção
da Bordallo Pinheiro
Novidade Duvivier, José Aurélio, Sónia Travassos e Herculano  Costa são alguns
dos nomes que assinam as novas sardinhas deste ano

A famosa coleção “Sardinha by
Bordallo Pinheiro”, cuja origi-
nal nasceu há mais de um sé-
culo da mestria de Raphael
Bordallo Pinheiro, e é reinter-
pretada anualmente por artis-
tas e personalidades dos nos-
sos tempos, apresenta-se, este
ano, com 12 novos modelos e
uma Sardinha Edição Especial,
que completam o cabaz de 100
sardinhas, que os consumido-
res anseiam anualmente.

Tendo como base a sardinha
que Raphael Bordallo Pinheiro
imortalizou,  são inúmeras as
personalidades das mais va-
riadas origens e áreas artísticas
que, desde 2014, dão o seu cu-

nho pessoal, com criatividade,
e alguma irreverência, à cole-
ção, surgindo todos os anos
novas sardinhas.

Sardinhas assinadas
por autores portugueses, 
espanhóis e brasileiros

Motivos para sorrir, dar ale-
gria e cor aos nossos dias mar-
caram a criatividade dos artis-
tas responsáveis pela criação
das 12 sardinhas que fazem
parte da canasta deste ano.
“Tarot da Sardinha” lança as
sardinhas, com assinatura de
autores portugueses, espa-
nhóis e brasileiros, para um
destino recheado de dias feli-

zes.
Nomes como Duvivier, José

Aurélio, Sónia Travassos e Ra-
quel Krugel entregaram-se à
criação desta sardinhas, que se
apresentam vestidas de cor e
alegria, prontas a fazer parte
da decoração de qualquer
casa. 

Nuno Barra, administrador
da Bordallo Pinheiro,  revelou
que “é com muito entusiasmo”
que a Bordallo Pinheiro apre-
senta esta coleção tão feliz
como a deste ano. “A junção
de áreas tão distintas como a
pintura, musica, humor, escul-
tura, associadas à arte cerâ-
mica são uma celebração da

criatividade. Criar emoções
através de peças como as sar-
dinhas deixa-nos muito feli-
zes”, acrescentou.

“Sardinha by Bordallo Pi-
nheiro” é uma coleção que sur-
giu em 2014, resultante da es-
treita colaboração entre a Fá-
brica de Faianças Artísticas
Bordallo Pinheiro, fundada em
1884 nas Caldas da Rainha e a
EGEAC/Câmara Municipal de
Lisboa. 

Todas as sardinhas estão ao
alcance na rede de lojas da
Vista Alegre e da Bordallo Pi-
nheiro e na loja online
https://pt.bordallopinheiro.co
m/. �

Coleção conta com 12 peças, marcadas pela criatividade dos artistas responsáveis 


