


30 JUN SEXTA-FEIRA 
18h  Oração do terço em honra de N. Sra. 

da Penha de França · Capela Vista Alegre

22h O Auto da Compadecida · Grupo 
de Teatro Ribalta · Teatro Vista Alegre 
€3,00 (> 6 anos. Sujeito à lotação do espaço. 
Bilhetes disponíveis on-line, no balcão do Centro 
Cultural de Ílhavo ou no Museu Vista Alegre)

Escrita por Ariano Suassuna em 1955, nesta peça 
criticam-se com humor os podres e hipocrisias das 
várias classes sociais, ao mesmo tempo que se 
revelam os motivos para sentir esperança e 
consolo na atuação e julgamento divino. 

Qual será o fim das personagens desta história? 
Céu, Inferno ou Purgatório?

1 JUL SÁBADO 
10h Hastear da Bandeira da Fábrica 

Vista Alegre · Largo da Fábrica

15h Workshop CRASSH
Teatro Vista Alegre 
€1,00* · Limitado a máx. 40 participantes
(> 4 anos. Dos 4 aos 6 anos deverão ser 
acompanhados por um adulto)

Os workshops CRASSH são uma possibilidade 
de fazer e compor música em grupo através 
de experiências e desafios que mexem com 
instrumentos ao alcance de todos. 
Neste workshop extremamente prático 
utilizaremos o corpo, a percussão, a voz e outros 
instrumentos, ao mesmo tempo que exploramos 
as possibilidades da porcelana enquanto material. 

16h  A História do Rei Leão · Escola 
de Teatro Ribalta · Teatro Vista Alegre 
(> 3 anos. Sujeito à lotação do espaço. 
Bilhetes disponíveis no local no dia de realização 
do espetáculo)  

Este verdadeiro clássico do cinema e dos palcos 
conta a história do leãozinho Simba e dos demais 
animais do reino, e transporta-nos até às savanas 
africanas para uma emocionante e divertida 
aventura. 

17h  Apresentação do Livro
“Vista Alegre – O Reino do Rio”, 
da autoria de Manuel Morgado
Museu Vista Alegre · Entrada Livre 
A apresentação inclui sessão de autógrafos e visita 
guiada pelo autor a alguns dos espaços do Bairro 
da Vista Alegre representados no livro.

22h Helder Moutinho  · Concerto
Largo da Fábrica · Entrada Livre
Espetáculo imperdível de um dos grandes fadistas 
do panorama nacional. Helder Moutinho vem 
mostrar alguns dos clássicos que marcaram os seus 
20 anos de carreira e que fizeram história ao longo 
dos seus 5 álbuns já editados.  

2 JUL DOMINGO 
30   Missa

Capela de N. Sra. da Penha de França

17h  Procissão percorrendo as ruas da 
Fábrica e do Bairro Social, acompanhada 
pela Banda Filarmónica Gafanhense

22h Patinho Feio · Concerto
Largo da Fábrica · Entrada Livre 
Do ter ao não ter, do amor ao desamor, dos 
encontros aos desencontros, das alegrias às 
tristezas, as viagens do Patinho Feio fundem as 
palavras a um rock puro, explorando os 
sentimentos mais comuns de cada um de nós.

Para ver, ouvir e para sentir.

3 JUL SEGUNDA-FEIRA 
22h  EDEVEZ · Concerto

Largo da Fábrica · Entrada Livre 
Projeto musical nascido e criado em Ílhavo, com 
inspiração na língua portuguesa e nas gerações 
rock-musicais dos anos 70 e 80. Banda de rock 
puro, de temas curtos e lírica acessível, séria e 
risonha, interventiva e apelativa, que vive de 
melodias cativantes, fazendo a música girar em 
torno do Ser.

11h



Lojas Vista Alegre, Outlet e Bordallo Pinheiro
30 de junho a 3 de julho · 9h às 23h

Gastronomia Regional e Rifas
30 de junho a 3 de julho

Comboio Turístico e Insufláveis
1 de julho · 15h às 18h

Capela Vista Alegre
30 de junho a 3 de julho · 9h às 23h
Entrada Livre

Museu Vista Alegre
30 de junho a 3 de julho · 10h às 20h
Desconto à entrada

Manufatura Vista Alegre
30 de junho a 2 de julho das 10h às 20h
3 de julho das 10h às 19h · Museu Vista Alegre 
(mediante entrada no Museu). 
Integrada no circuito de visita do museu está a visita 
à oficina de pintura manual, sendo assim possível 
observar ao vivo e a cores a qualidade e delicadeza 
dos pintores Vista Alegre em ação.

Visitas Guiadas ao Museu
30 de junho a 3 de julho | 11h · 15h · 17h
(mediante entrada no Museu)

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS
“ILUSTRAÇÃO À VISTA”

Museu Vista Alegre I 10h às 20h · Entrada Livre

“Isidro Ferrer” 
Isidro Ferrer é um dos mais geniais e influentes 
ilustradores contemporâneos. Comunicador por 
excelência, tem o dom de transfigurar materiais 
e objetos, convertendo-os em mensagem: 
da metamorfose à metáfora. A exposição reúne cerca 
de uma centena das suas obras mais representativas, 
da ilustração ao cartaz, da escultura ao design 
de comunicação.

Curadoria de Ju Godinho e Eduardo Filipe. 
Uma exposição ILUSTRARTE.

 “Outro modo de Ler” 
O livro ilustrado é hoje um fascinante veículo da melhor 
prática artística, onde conceito, texto e imagem 
concorrem para o prazer de leitores de todas as idades.

Esta exposição reúne grandes ilustradores portugueses 
e pretende ser principalmente um espaço de 
descoberta e de convite à leitura, ou aos múltiplos 
modos de ler que a relação do texto com a imagem 
desperta.

Curadoria de Adélia Carvalho

OFICINAS  

“Feito por si” 
Oficinas de pintura com tintas acrílicas e modelação 
cerâmica. 

30 de junho a 3 de julho, das 15h às 20h
Serviço Educativo do Museu (antiga Creche VA)
a partir de €5,00 (inscrições no local, limitadas 
às vagas existentes)

Para todas as idades

“Do Desenho à Pintura” 
Oficina para iniciados que tem como objetivo dar 
a conhecer alguns princípios no desenvolvimento 
de uma decoração em porcelana, partindo de motivos 
icónicos do universo Vista Alegre. 

1 e 2 de julho, das 10h às 13h00
Serviço Educativo do Museu (antiga Creche VA)

Público-alvo: adultos, iniciados na pintura 
cerâmica 

Inscrição: €20,00* (inscrição prévia até 28 junho. 
Limitado a mín. de 5 e máx. de 10 participantes. 
O valor de inscrição inclui os materiais 
necessários para a realização da oficina 
e acompanhamento da mesma).

* O pagamento e levantamento de bilhetes para espetáculos 
e atividades com lotação limitada deve ser feito no horário 
da bilheteira do Museu Vista Alegre. Informações: 234 320 628 
I museu@vistaalegre.com
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