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Jogo da memória blind date é um dos três jogos de porcelana lançados pelas duas marcas

Vista Alegre lança 
jogos com a marca 
Christian Lacroix
Lúdicos e decorativos Coleção de porcelana designada
‘Fête vos jeux’ inclui dados apaixonados, um dominó e um
jogo da memória  
A Vista Alegre desenvolveu
uma nova colaboração com a
Christian Lacroix Maison em
torno de uma coleção de por-
celana designada ‘Fête Vos
Jeux’, constituída por dados,
dominó e jogo da memória. 

Em complemento com estas
peças lúdicas polivalentes, que
podem ser utilizadas também
como peças decorativas, esta
coleção inclui pratos de sobre-
mesa e chávenas de café. 

A coleção ‘Fête Vos Jeux’
apresenta quatro padrões di-
ferentes, numa combinação
delicada entre os materiais, as
formas e a poesia, com moti-
vos florais românticos, num
conjunto que é tão divertido
quanto encantador. Estas pe-
ças, apresentadas numa caixa
presente que acompanha a

criatividade da coleção, são um
presente diferenciador e ines-
quecível.

A paixão pela porcelana já
liga estas duas marcas de re-
putação mundial desde 2012,
que se destacam pela cons-
tante inovação e pelo design,
o que, aliás, tem sido reconhe-
cido mundialmente com a atri-
buição de inúmeros prémios. 

“As parcerias que fazemos
com grandes nomes e marcas,
como a Christian Lacroix Mai-
son, e que resultam num tra-
balho conjunto das duas equi-
pas criativas, dão sempre ori-
gem a peças icónicas que não
deixam ninguém indiferente.
Depois de serviços de mesa,
peças decorativas e coleções
gift, surge agora a linha dos jo-
gos, onde, efetivamente, se po-

dem criar novos conceitos lú-
dicos e, simultaneamente, de-
corativos. Uma dupla função
que faz desta coleção uma re-
ferência para o futuro”, disse
Nuno Barra, administrador da
Vista Alegre.

“Les dés amoureux” (Os da-
dos apaixonados), com moti-
vos florais e românticos, res-
ponderão às perguntas de
amor. Ama-me um pouco?
Muito? Apaixonadamente?
Tem ciúmes? É fiel? Sente cari-
nho? No jogo ‘Le domino ro-
mantique’ (O dominó român-
tico) é possível combinar as flo-
res, rostos ou cores do jogo para
ganhar. ‘Le jeu de mémoire
blind date’ (jogo da memória
blind date) pretende que se en-
contrem os rostos idênticos en-
tre as peças de porcelana. �


