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8 JUL • SEGUNDA 

22H CAIRO · Concerto · Largo da Fábrica · 
Entrada livre 
CAIRO, banda de covers de rock, natural de Viseu, 
promete homenagear as grandes lendas da música 
rock dos anos 80 até à atualidade. 
Desde Queen, AC-DC, Bon Jovi, entre outras 
estrelas, passando pelo rock português, os CAIRO 
prometem levar o público numa viagem de emoções 
ao som dos maiores hits de todas as gerações. 
A banda é composta por quatro músicos 
instrumentistas e duas vozes inconfundíveis com 
um historial e experiência invejáveis, tendo já 
passado por muitos palcos de norte a sul do país.

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS 

Museu Vista Alegre • 10h – 20h · Bilhete inteiro: 
2,00€/ | Bilhete reduzido: 1,00€ (Gratuito para 
crianças < 6 anos ou para portadores de bilhete 
de visita ao Museu Vista Alegre)

VAGA MENTE
Vaga Mente é uma recolha de ilustrações 
de André Letria, de origens e períodos diversos. 
Às ilustrações feitas para livros juntam-se outras 
feitas para a imprensa, que abarcam um período 
de mais de vinte anos a contar histórias através 
de imagens. Algumas foram ficando perdidas 
em gavetas, depois de cumprida a função inicial 
da publicação em páginas acompanhadas por 
textos. Agora ganham sentidos diferentes e passam 
a ser peças autónomas, à espera das interpretações 
de leitores sem guião.
Curadoria de Eduardo Filipe e Ju Godinho. 
Uma Exposição Ilustrarte.

PRÉMIO INTERNACIONAL DE ILUSTRAÇÃO 
EM PORCELANA – 1ª EDIÇÃO - 2019
O Prémio Internacional de Ilustração em Porcelana 
é uma iniciativa da Vista Alegre e da Editora 
Tcharan, em parceria com o Município de Ílhavo, 
que procura enaltecer a união entre a porcelana 
Vista Alegre e a ilustração. De periodicidade anual, 
este prémio tem o objetivo de potenciar a ilustração 
em porcelana, encorajando a construção 
de diálogos entre a ilustração e o material cerâmico 
– um suporte distinto que abre novos caminhos 
à exploração artística. Esta exposição temporária 
irá dar a conhecer as propostas dos dez finalistas, 
bem como o 1º Prémio desta 1ª Edição de 2019.
Curadoria de Adélia Carvalho e Marta Madureira

5 JUL • 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 O GATO · Grupo de Teatro Ribalta · Teatro 
Vista Alegre (M/3)
€3,00 . Bilhetes disponíveis online, no balcão 
da Casa da Cultura de Ílhavo ou no Museu Vista 
Alegre · Sujeito à lotação do espaço
Depois do Natal de 1971, Carlota hospeda em sua 
casa a família da noiva do seu sobrinho Carlos. Este 
partiu para África em busca de fazer vida para dar 
conforto à sua Tereza. Já lá vão cinco anos e não 
há notícias de Carlos. Na ânsia de casar a sua filha 
com Romualdo, o pretendente rico, Castro e Maria 
tentam desfazer o compromisso. Novais, o professor 
amigo, vai ajudar Carlota e… revirar a vida do gato 
Pirilau. O que irá acontecer?... Miau…

6 JUL • 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.

11H – 19H COMBOIO TURÍSTICO · Viagem pelo 
Bairro Industrial da Fábrica da Vista Alegre, para 
Grandes e Pequenos · Largo da Fábrica

16H NA TERRA DO NUNCA · 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. 
Peter só queria ouvir as histórias que saíam pela 
janela… Mas, naquela noite, a sua sombra é capturada 
pela fiel Naná. Peter vê-se obrigado a procurá-la 
no quarto e é aí que conhece a doce Wendy. 
Entre fadas, meninos perdidos, índios, piratas 
e o capitão Gancho vai ser um rol de aventuras. 
Sempre atentos ao som do Tic-Tac… 
Mas… será realidade ou foi só um sonho?
Tic-Tac… Tic-Tac… Tic-Tac…

15H – 18H INSUFLÁVEIS · Largo da Fábrica

18H00 JOGO SPORTING CLUBE VISTA ALEGRE 
X FUTEBOL CLUBE DO PORTO · Escalão: 
Veteranos · Campo de Futebol da Vista Alegre 
Além de pioneira no fabrico de porcelanas, 
a Família Pinto Basto teve um papel fundamental 
na introdução do futebol em Portugal. Foram 
os bisnetos do fundador da Vista Alegre que 
dinamizaram a prática deste desporto que desperta 
tantas paixões. Em Outubro de 1888 organizaram 
o primeiro jogo de futebol, em Cascais. Por ter sido 
impulsionado pela família Pinto Basto, o futebol 
começou a jogar-se desde os primeiros tempos 
na Vista Alegre. O clube de futebol da Fábrica da Vista 
Alegre, agora denominado Sporting Clube da Vista 
Alegre, mantém-se ativo, sendo representado nesta 
festa por antigos atletas e funcionários da empresa.

18H – 20H Arruada pelas ruas do Bairro 
e no Largo da Fábrica

22H TIAGO BETTENCOURT
Concerto · Largo da Fábrica · Entrada livre
Há mais de dez anos, Tiago Bettencourt 
embarcou naquela que seria a sua primeira aventura 
em estúdio, com os Toranja. A riqueza dos seus 
poemas e melodias depressa captou a atenção 
do público com os álbuns Esquissos e Segundo, 
através de vários temas inesquecíveis. Em 2006 
Tiago inicia a sua carreira a solo com o álbum 
Jardim. A sua discografia inclui Em fuga (2010), 
Tiago na Toca e os Poetas (2011), Acústico (2012), 
Do Princípio (2014) e A Procura (2017), todos álbuns 
de grande sucesso

7 JUL • DOMINGO

11H MISSA · Capela de Nossa Senhora da Penha 
de França

17H PROCISSÃO percorrendo as ruas da Fábrica 
e do Bairro Operário, acompanhada pela Banda 
Filarmónica Gafanhense

22H MATAY · Concerto · Largo da Fábrica ·
Entrada livre 
Senhor de uma voz inconfundível e única, própria 
de quem empresta as suas raízes africanas ao Soul 
e ao Gospel, Ruben Matay vem trazer uma frescura 
necessária à cena Pop mais atual.
O cantor, que tem marcado presença em palcos 
de Norte a Sul integrando a banda de Dengaz,
Soul Gospel Project ou Gospel Collective, abraçou 
a sua carreira a solo e tem tocado agora em nome 
próprio por todo o país com a sua banda.

OFICINAS 

FEITO POR SI · 5 a 8 de julho · 10h – 13h e 14h – 19h ·  
Serviço Educativo do Museu  · Para todas as idades
A partir de €6,00. Inscrições no local, limitadas 
às vagas existentes* 
Oficinas de pintura com tintas acrílicas 
ou cerâmicas e atividades de modelação 
da pasta cerâmica. 

DO DESENHO À PINTURA · 7 de julho · 
10h – 13h · Serviço Educativo do Museu · Adultos, 
iniciados na pintura cerâmica (> 16 anos)
Inscrição: €25,00* (inscrição prévia até 3 dias úteis. 
Mínimo de 5 e máximo de 10 participantes. 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. 

Lojas Vista Alegre, Outlet e Bordallo Pinheiro
5 a 8 de julho · 9h – 23h
Gastronomia regional 5 a 8 de julho · 12h – 23h
Rifas 5 a 8 de julho · 9h – 23h
Capela Vista Alegre 5 a 8 de julho · 9h – 23h · 
Entrada livre
Museu Vista Alegre 5 a 8 de julho · 
10h – 20h · 50% Desconto na entrada
Manufatura Vista Alegre 5 a 8 de julho · 10h – 19h · 
Museu Vista Alegre (mediante entrada no Museu)
A incursão à Oficina de Pintura Manual está 
integrada no circuito de visitas do Museu, sendo 
assim possível observar ao vivo a qualidade e 
delicadeza do trabalho dos pintores da Vista Alegre. 

DESCONTOS ESPECIAIS NAS LOJAS DE ÍLHAVO 
E VENDA DE OPORTUNIDADES
5 a 8 de julho • 9h – 23h
30% Loja Vista Alegre **
20% Loja Bordallo Pinheiro ** 
10% Loja Outlet **
Espaço de Oportunidades

* Informações: 00351 234 320 628 | museu@vistaalegre.com
** Exceto edições limitadas, numeradas, 
edições especiais e produtos que já se encontram 
em promoção


