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1 Jul · Sexta
18H ORAÇÃO DO TERÇO em honra a

Nossa Senhora da Penha de França · Capela
Vist a Alegre

carrega emoções e surpresas de um mundo
onde o sabão é a matéria-prima em
const ante transformação.

19H Arruada pelas ruas do Bairro Operário
e no Largo da Fábrica

21H3 0 CRIADA PARA TODO
O SERVIÇO (comédia) · Grupo de Teatro

Ribalt a · Teatro Vist a Alegre (M/6)
duração 120 min.
€5,00 · B ilhetes disponíveis na Casa
da Cultura de Ílhavo ou em bol .pt
Comédia de dois atos que cont a com
uma criada que tem visões e é por est a
capacidade especial que é contrat ada pela
dona da casa, que est á mais interessada
naquilo que a criada consegue ver dos seus
convidados, do que com os seus dotes
domésticos.
Exemplo típico da comédia de
´Boulevard´,”Criada para todo o serviço”
é um original de Barillet e de Grédy,
adapt ado e encenado por Armando Cortez.

2 Jul · Sábado
10H HASTEAR DA BANDEIRA da Fábrica
da Vist a Alegre · Largo da Fábrica

10H3 0 ÀS 18H3 0 Atividades para famílias
· Jardim da Creche e Largo da Fábrica ·
Gratuito
Jogos do Helder · Percurso de Jogos
Os Jogos do Helder são máquinas diabólicas
que fugiram do interior dos comput adores 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.
Sr. Sabão · Wetumtum · Espet áculo
Itinerante
Uma animação de rua deambulante que
recria o imaginário e a memória dos
vendedores ambulantes, que usavam a
biciclet a como meio de transporte e como
local de venda. Dest a vez a mercadoria

Insufláveis

16H ANDA TUDO MALUCO (infantil)

Escola de Teatro Ribalt a · Teatro da Vist a
Alegre (M/3) · duração 60 min.
Gratuito · B ilhetes disponíveis na B ilheteira
do Teatro da Vist a Alegre a partir das 14h30

15H3 0 TORNEIO TRIANGULAR Escalão
Veteranos · Campo de Futebol Municipal
da Vist a Alegre
15:30 Jogo Sporting Clube Vist a Alegre x
Futebol Clube do Porto Vint age
17:00 Jogo Futebol Clube do Porto Vint age
x Leixões Sporting Clube
18:30 Jogo Leixões Sporting Clube x
Sporting Clube Vist a Alegre

Além de pioneira no fabrico de porcelanas,
a Família Pinto Basto teve um papel
fundament al na introdução do futebol em
Portugal . Foram os bisnetos do fundador da
Vist a Alegre que dinamizaram em Portugal a
prática deste desporto que despert a t ant as
paixões. O clube de futebol da Fábrica da
Vist a Alegre, agora denominado Sporting
Clube da Vist a Alegre, mantém-se ativo,
sendo represent ado nest a fest a por antigos
atlet as e funcionários da empresa.

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

22H MIGUEL ARAÚJO E TIAGO
NOGUEIRA Concerto · Largo da Fábrica

Entrada Livre
Miguel Araújo dispensa apresent ações.
A celebrar 10 anos de carreira a solo
(e outros t antos como membro d ’Os
Azeitonas), é um dos mais acarinhados
artist as portugueses da atualidade. Tiago
Nogueira é uma das vozes e autor de grande
parte dos temas da banda sensação
“Os Quatro e Meia”.
Os dois junt am-se agora em palco pela
primeira vez, para um espet áculo inédito em
que irão percorrer os reportórios de ambos,
e ainda interpret ar temas de artist as que
admiram, mostrando assim ao público as
suas referências comuns.

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.

4 Jul · Segunda
18H DJ BLITZ Fim de Tarde · Largo da
Fábrica · Entrada livre

1 a 4 Jul
GASTRONOMIA REGIONAL
RIFAS
CAPELA VISTA ALEGRE 9h – 23h ·
Entrada livre

MUSEU VISTA ALEGRE 10h – 20h (50%
desconto na entrada). Inclui entrada na
oficina de Pintura Manual da Fábrica.

OFICINA DE PINTURA MANUAL
DA FÁBRICA

3 Jul · Domingo
10H ÀS 13H Atividades para famílias

Largo da Fábrica · Gratuito
Academia Mini Rodas e Cicloficina
Pretende-se promover o uso da biciclet a
como meio de transporte sustent ável . Na
Academia Mini Rodas apoiamos as famílias
com dicas úteis para que possam, de forma
lúdica e pedagógica, ensinar as crianças a
andar de biciclet a. Na Cicloficina, ponto de
encontro informal , os volunt ários prest am
apoio e dão dicas de mecânica simples da
biciclet a. Traga a sua!

Integrada no circuito de visit as do Museu
est á a incursão à Oficina de Pintura Manual ,
sendo assim possível observar ao vivo e em
det alhe os pintores Vist a Alegre, e
maravilhar-se com a qualidade e delicadeza
do seu trabalho.

OFICINAS “FEITO POR SI” 10h – 13h
e 14h – 19h | Serviço Educativo do Museu
| Oficinas de pintura e modelação de
porcelana para todas as idades. A partir
de €7,00. Inscrições no local , limit adas
às vagas existentes.*

Insufláveis

16H3 0 MISSA · Capela de Nossa Senhora
da Penha de França · PROCISSÃO percorrendo
as ruas da Fábrica e do Bairro Operário,
acompanhada pela Banda dos Bombeiros
Volunt ários de Ílhavo (Música Nova).

DESCONTOS ESPECIAIS
NAS LOJAS DE ÍLHAVO **
1 A 4 DE JULHO - 9H - 23H
3 0% na Loja Vist a Alegre
20% na Loja Bordallo Pinheiro
10% na Loja Outlet
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