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29 jun Sexta
18h . Oração do terço em honra
a Nossa Senhora da Penha de França ·
Capela Vista Alegre
19h – 20h . Arruada pelas ruas do Bairro
Operário e no Largo da Fábrica
22h . Aqui Há Fantasmas · Grupo de Teatro
Ribalta · Teatro Vista Alegre (M/6)
€3,00 . Bilhetes disponíveis online, no balcão
da Casa da Cultura de Ílhavo ou no Museu Vista
Alegre . Sujeito à lotação do espaço
Farsa em dois atos, da autoria de Jorge de Sousa,
pseudónimo de Henrique Santana.
O professor Hermes, um cientista excêntrico,
decide fazer uma experiência para testar as pílulas
da coragem. Contrata um pobre diabo, Chico Mota,
para servir de cobaia. Tudo será feito para amedrontar o homem. A experiência passa-se num palácio
abandonado, onde apareceu um homem morto.
Desde então reza a lenda que a casa é assombrada.

30 JUN SÁBADO
10h . Hastear da Bandeira da Fábrica da Vista
Alegre · Largo da Fábrica
10h30 – 18h30 . Jogos do Helder · Jardim da
Creche
Os Jogos do Helder são máquinas diabólicas que
fugiram do interior dos computadores e televisões
e invadiram as ruas, escolas, lares e outros espaços.
Utilizando simplesmente a energia humana, têm
a capacidade de divertir e desafiar todo o ser humano.

16h . O Principezinho · Escola de Teatro
Ribalta · Teatro Vista Alegre (M/3)
Entrada livre . Bilhetes disponíveis no local,
no dia de realização do espetáculo . Sujeito
à lotação do espaço.
A Escola de Teatro Ribalta apresenta a peça
O Principezinho, inspirada na célebre história
de Antoine de Saint-Exupéry sobre o amor e a
amizade. A peça gira em torno de um Aviador que,
um dia, aterra no deserto do Sahara. Sozinho
naquela imensidão, o Aviador é visitado por um
Principezinho, oriundo de um pequeno asteroide
e que tinha uma amizade especial com uma bonita
flor que lá vivia. Juntos iniciam uma viagem de
exploração por vários planetas e vão encontrando
muitas pessoas.

15h – 18h . Comboio Turístico · Viagem pelo
Bairro Industrial da Fábrica da Vista Alegre,
para grandes e pequenos · Largo da Fábrica
15h – 18h . Insufláveis · Largo da Fábrica
18h – 20h . Arruada pelas ruas do Bairro
e no Largo da Fábrica
22h . Maria Emília Concerto · Largo da Fábrica ·
Entrada livre
A voz de Maria Emília é fresca e límpida, luminosa.
Canta o fado como quem respira e sente-se em
casa. Neste single de apresentação, com a produção
e o acompanhamento à guitarra de Carlos Manuel
Proença, e as palavras de Cátia Oliveira, Maria
Emília demonstra o seu amor ao fado e às casas de
fado onde nasceu para a música, cresceu e se fez
fadista. Em tom castiço (e de mão na cintura!)
fala-nos de amor e de amores, e de ciúme, e compara o fado ao carnaval.

1 JUL Domingo
12h30 . Missa · Capela
17h . Procissão percorrendo as ruas da Fábrica
e do Bairro Operário, acompanhada pela Banda
dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo (Música Nova)
22h . Tributus Concerto · Largo da Fábrica ·
Entrada livre
Tributus é uma banda que, como o seu nome
o sugere, rende tributo a três dos maiores nomes
da música rock de todos os tempos: Pink Floyd,
Supertramp e Queen.
A qualidade das interpretações e o prazer dos
elementos da banda juntam-se à imortalidade dos
temas que integram o seu repertório, para contagiar
públicos de todas as idades, numa viagem de som,
luz e verdadeira magia musical.

2 JUL Segunda
22h . Freddy Strings and the Groove Fellas
Concerto · Largo da Fábrica · Entrada livre
Nuno Frederico Moreira é Freddy Strings. Desde
2012 juntou a voz à guitarra num projeto dedicado
aos seus artistas de eleição, em formato de covers.
Passados alguns anos, dá início à escrita e composição de canções próprias. Pouco a pouco, a sorte dos
caminhos veio fazendo chegar os elementos que
hoje formam o grupo Freddy Strings and The
Groove Fellas, que trazem um ar fresco e descontraído à música que o grupo dá ao público, não se
fixando em estilos específicos.

Descontos especiais em Ílhavo

Ilustração à Vista de Todos!

29 de junho a 2 de julho • 9h – 23h

Esta exposição surge no âmbito do projeto da Vista
Alegre 1+1=1, que consiste em convidar um escritor,
um realizador, um compositor, um cineasta ou outro
autor, que numa primeira fase selecionam uma das
suas obras mais representativas e posteriormente
escolhem um pintor ou ilustrador para, em conjunto,
definirem a representação gráfica numa peça do
acervo da vista Alegre.

30% Loja Vista Alegre **
20% Loja Bordallo Pinheiro **
10% Loja Outlet **
Vários Espaço de Oportunidades
Gastronomia regional
29 de junho a 2 de julho
Rifas 29 de junho a 2 de julho · 9h – 23h
Capela Vista Alegre 29 de junho
a 2 de julho · 9h – 23h · Entrada livre
Museu Vista Alegre 29 de junho a 2 de julho
10h – 20h · 50% Desconto na entrada
Manufatura Vista Alegre 29 de junho
a 2 de julho · 10h – 19h · Museu Vista Alegre
(mediante entrada no Museu)
Integrada no circuito de visitas do Museu está
a incursão guiada à Oficina de Pintura Manual,
sendo assim possível observar ao vivo e em detalhe
a qualidade e delicadeza dos pintores Vista Alegre
em ação.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Nesta exposição os visitantes irão ter a oportunidade de perceber algumas fases desse processo
criativo. Mostramos a abordagem que cada artista
fez em diferentes suportes, visualizando diversas
imagens. Segue-se uma fase prática, composta
pelos estudos e esboços de possíveis ilustrações na
peça de porcelana até à realização da ilustração
final no suporte escolhido.
Curadoria de Adélia Carvalho

OFICINAS
Feito por Si
29 JUN - 2 JUL . 10h – 13h e 14h – 19h
Serviço Educativo do Museu (antiga Creche)
Para todas as idades
A partir de €5,00 . Inscrições no local, limitadas
às vagas existentes *
Oficinas de pintura com tintas acrílicas ou cerâmicas
e atividades de modelação da pasta cerâmica.

Museu Vista Alegre • 10h – 20h · Entrada livre

Do Desenho à Pintura

Plate It Please!

1 JUL . 10h – 13h
Serviço Educativo do Museu (antiga Creche)
Adultos, iniciados na pintura cerâmica

A mesa está posta.
A ementa: uma exposição coletiva de imagens dos
melhores ilustradores, oriundos dos quatro cantos
do mundo. Um verdadeiro banquete para os olhos.
De uma grande variedade de estilos, temas, técnicas
e backgrounds culturais, as obras expostas possuem
um denominador comum: o potencial para serem
transpostas para porcelana.
Mais uma exposição Ilustrarte no Museu Vista
Alegre, dando continuidade à parceria que
anualmente se materializa em porcelana na coleção
2i – Ilustradores Internacionais.
Deliciem-se com estas imagens. Bon appétit!
Curadoria de Ju Godinho e Eduardo Filipe

Inscrição: €20,00 (inscrição prévia até 28 junho.
Limitado a um mínimo de 5 e máximo de 10
participantes. O valor de inscrição inclui os
materiais necessários para a realização da
oficina e o acompanhamento da mesma) *
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 da Vista Alegre.
* Informações: 234 320 628 . museu@vistaalegre.com
** Exceto edições limitadas, numeradas, edições especiais
e produtos que já se encontram em promoção
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