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O Museu Vista Alegre tem 
como objetivo promover a 
acessibilidade e interpretação das 
coleções e património industrial 
da Vista Alegre. 

Nesta brochura damos a conhecer 
os programas de visita que 
oferecemos a diferentes níveis 
de ensino e faixas etárias. Poderá 

UM ESPAÇO INSPIRADOR  
E ACOLHEDOR PARA APRENDER  
SOBRE A PORCELANA E A 
HISTÓRIA DA VISTA ALEGRE.

optar pelas visitas orientadas, 
explorando a paisagem e a história 
locais, ou pela visita ao Museu, 
abordando o universo das artes 
decorativas e património industrial.  
 
Organizamos também visitas-
oficina, que privilegiam a interação 
com os materiais, estimulando a 
criatividade e a experimentação.
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A visita guiada ao Museu Vista 
Alegre convida a uma viagem 
pelo mundo das artes decorativas 
e da indústria cerâmica. Este 
programa inclui visita à Oficina 
de Pintura Manual da Fábrica e 
à Capela da Nossa Senhora da 
Penha de França, de finais do 
século XVII, classificada como 
Monumento Nacional.

5

VISITA GUIADA  
AO MUSEU  

VISTA ALEGRE

Diariamente, mediante 
marcação prévia

Duração 
1h

Inscrição (por cada 10 alunos é facultada 
entrada a 1 professor): 
Grupos entre 10 e 20 alunos: 4,20€/aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 4,05€/aluno
Grupos iguais ou superiores a 31 alunos: 
3,90€/aluno

1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, Ensino 
Secundário, Ensino Superior  
e universidades seniores



Este programa inclui 
visita guiada à Capela  
da Nossa Senha da Penha 
de França, Monumento 
Nacional de finais do 
século XVII, e uma 
introdução na receção do 
Museu. A restante visita 
ao Museu tem caráter 
livre e inclui entrada na 
Oficina de Pintura Manual 
da Fábrica.

VISITA 
 AO MUSEU  

VISTA ALEGRE

7

Diariamente, mediante 
marcação prévia

Duração 
1h

Inscrição (por cada 10 alunos é 
facultada entrada a 1 professor): 
Grupos entre 10 e 20 alunos: 
2,70€/aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 
2,55€/aluno
Grupos iguais ou superiores  
a 31 alunos: 2,40€/aluno

1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico, 
Ensino Secundário, Ensino 
Superior e universidades seniores

1,50€/equipamento



Embarque numa viagem  
ao passado e venha conhecer 
histórias do Bairro da Vista Alegre, 
narradas na primeira pessoa. 
Vamos percorrer caminhos, 
relembrar pessoas, (re)conhecer 
espaços por onde o tempo passou, 
e descobrir que há sempre novas 
histórias para contar.

Visita guiada ao museu que 
pretende, a partir da observação 
de alguns objectos expostos, 
conhecer o mundo da porcelana 
e dos seus ofícios. Vamos olhar 
para o mundo fabril através dos 
materiais, formas, cores e histórias 
que a porcelana pode contar. 

O BAIRRO  
OPERÁRIO,  

ONDE EU NASCI

NA DESCOBERTA  
DAS PROFISSÕES
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Diariamente, mediante 
marcação prévia

Duração 
45 min

5,50€/pessoa. A realização deste 
programa está dependente das condições 
atmosféricas

3º ciclo do Ensino Básico, Ensino Secundário, 
Ensino Superior e universidades seniores
Participantes: mín. 10

Diariamente, mediante marcação prévia

Duração 
1h

Inscrição (por cada 10 alunos é facultada 
entrada a 1 professor): 
Grupos entre 10 e 20 alunos: 4,20€/aluno 
Grupos entre 21 e 30 alunos: 4,05€/aluno
Grupos iguais ou superiores a 31 alunos: 
3,90€/aluno

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
Participantes: mín. 10
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nos leva a conhecer a história da 
porcelana. A partir da observação 
de objetos e manuseamento de 
materiais, estudamos as diferentes 
dimensões, formas, cores  
e utilizações da porcelana.
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PORCELANA  
PARA QUE 
TE QUERO!

Diariamente, mediante 
marcação prévia

Duração 
1h

Inscrição 3,50€/aluno

Pré-escolar e 1º ciclo  
(crianças dos 3 aos 10 anos)
Participantes: mín. 10



Sabias que a gineta, a cobra 
d’água de colar, o lobo ibérico, 
o gato bravo e a raposa são animais 
da fauna portuguesa em vias de 
extinção? Vamos descobrir quais 
são e dar-lhes novas cores, pintando 
um prato em porcelana com tintas 
acrílicas. Visita não guiada ao Museu 
com ficha de exploração e oficina 
de pintura com tintas acrílicas.

SAFARI 
MÁGICO

Com o que se parece a porcelana? 
Qual a sua cor, cheiro ou som? 
Oleiros por um dia, agarramos em 
moldes, tecos e esponjas, para 
aprender mais sobre este material. 
Visita orientada ao Museu e oficina 
de modelação de porcelana.

MOLDAR 
A PORCELANA
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Diariamente, mediante marcação prévia

Diariamente, mediante marcação prévia

Duração 
1h30

Duração 
1h30

6,00€/aluno (cada participante leva 
consigo a peça que pintou)

5,00€/aluno (cada participante  
leva o material feito por si, em cru)

1º e 2º ciclos do Ensino Básico (6 aos 11 anos)
Participantes: mín. 10

1º e 2º ciclos do Ensino Básico (6 aos 11 anos)
Participantes: mín. 10



Visita não guiada ao Museu 
através de ficha de exploração 
que convida a olhar para as 
peças Vista Alegre, descobrindo 
elementos decorativos de 
diferentes épocas históricas. 
Inspirados pela porcelana, 
os alunos são convidados, na 
Oficina de Pintura, a desenvolver 
a decoração de um prato e a 
adorná-lo com tintas acrílicas.

INSPIRAÇÕES  
VISTA ALEGRE!
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Diariamente, mediante marcação prévia

Duração 
1h30

6,00€/aluno (cada participante 
leva a peça pintada por si)

3º ciclo do Ensino Básico
Participantes: mín. 10

O início do século XIX, em 
Portugal, foi um período dinâmico 
marcado pela Revolução Liberal  
e pela Revolução Industrial.  
Vamos recuar até 1824, ano 
de fundação da Fábrica da 
Vista Alegre, e perceber a sua 
importância no contexto da época. 
 
Visita não guiada ao Museu com 
ficha de exploração e oficina  
de pintura com tintas acrílicas.

EXPEDIÇÃO  
HISTÓRICA NA  
VISTA ALEGRE

Diariamente, mediante 
marcação prévia

Duração 
2h

Inscrição: 6,00€/participante  
(cada participante leva a peça pintada por si) 

3º Ciclo do Ensino Básico
Participantes: mín. 10



Visita guiada ao Museu Vista 
Alegre, incluindo a Oficina  
de Pintura Manual da Fábrica,  
e workshop de pintura com tintas 
cerâmicas. Uma oportunidade 
de iniciação na arte da 
decoração cerâmica, aprendendo 
competências básicas da pintura 
a pincel, com acompanhamento 
de pintores especializados  
da Vista Alegre.

VISTA ALEGRE,  
ARTE DA 
PINTURA
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Dá asas à imaginação, explorando 
a cor e o desenho através de 
pintura com tintas acrílicas. 
Inclui visita guiada ao Museu 
Vista Alegre e Oficina de Pintura 
Manual da Fábrica. 

EU SOU 
CERAMISTA 
– OFICINA 

DE PINTURA

Diariamente, mediante marcação prévia

O circuito do Museu integra a visita à 
Oficina de Pintura Manual que se realiza 
nos dias úteis, entre as 10h00 e as 19h00 
(período de encerramento anual para 
férias no Verão e Natal).

Diariamente, mediante marcação prévia

O circuito do Museu integra a visita à 
Oficina de Pintura Manual que se realiza 
nos dias úteis, entre as 10h00 e as 19h00 
(período de encerramento anual para 
férias no Verão e Natal).

Duração 
2h30

Duração 
2h

22,50€/aluno

12,50€/aluno (cada participante  
leva a peça pintada por si)

Ensino Secundário, Ensino Superior  
e universidades seniores
Participantes: mín. 10

Ensino Secundário, Ensino Superior  
e universidades seniores
Participantes: mín. 10

Nota: inclui material, presença 
de um pintor profissional,  
cozedura e embalagem das peças
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desmistificar a construção e 
execução da música, construindo de 
forma lúdica e informal experiências 
que permitem cultivar o corpo e a 
mente, usando como instrumentos 
as peças da Vista Alegre, que 
nestes workshops ganham vida 
musical. Caracterizados pelo 
à-vontade e a boa disposição, 
os workshops CRASSH são uma 
possibilidade de fazer e compor 
música em grupo através de 
experiências ao alcance de todos. Formadores: CRASSH /WETMUMTUM

A PORCELANA 
DÁ-TE MÚSICA!
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2ª a 6ª feira, 10h15/11h30/14h30/16h
mediante marcação prévia

Duração 
1h

3,50€/aluno

1º, 2º E 3º Ciclos do Ensino Básico  
e Ensino Secundário
Participantes: mín. 25/máx. 35 alunos
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HORÁRIOS
Diariamente
Maio a Setembro: 10h – 19h30
Outubro a Abril: 10h – 19h

Última entrada 45m antes do encerramento. Encerra 
1 de Janeiro, domingo de Páscoa, 25 de Dezembro.
O circuito do Museu integra a visita à Oficina de 
Pintura Manual que se realiza nos dias úteis, entre 
as 10h00 e as 19h00 (período de encerramento 
anual para férias no Verão e Natal).

ALMOÇO NO REFEITÓRIO
Almoço self service para grupos, mediante reserva 
Menu: sopa, prato do dia à escolha, pão, bebida 
(não alcoólica) e sobremesa
Horários: dias úteis às 13h30
Inscrição: 6,00€/ aluno

CAFETARIA MUSEU 
Vista Alegre – Ílhavo
Telefone direto: +351 234 241 630   
Segunda a Domingo 

CONTACTOS E RESERVAS 

Museu Vista Alegre

Vista Alegre · Ílhavo

Telefone direto:  

+351 234 320 628

museu@vistaalegre.com

vistaalegre.com

LOJA VISTA ALEGRE  
ÍLHAVO 

Telefone direto:  
+351 234 320 656  
Tlm: +351 962 292 815

ilhavo@vistaalegre.com

Segunda a Domingo:  
10h – 19h30

LOJA DA FÁBRICA  
ÍLHAVO

Vista Alegre – Ílhavo
Telefone direto:  
+351 234 320 825 
Tlm: +351 962 276 725

outletilhavo@vistaalegre.com

Segunda a Domingo:  
10h – 19h30

LOJA BORDALLO PINHEIRO 
ÍLHAVO

Vista Alegre – Ílhavo
Telefone direto:  
+351 234 320 826 
Tlm: +351 965 103 530

ilhavo@bordallopinheiro.com

Segunda a Domingo:  
10h – 19h30




