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1 Jul · Sexta
18H ORAÇÃO DO TERÇO em honra a  
Nossa Senhora da Penha de França ·  Capela  
Vista  Alegre

19H Arruada pelas  ruas do Bairro Operár io  
e  no Largo da Fábr ica

21H30 CRIADA PARA TODO 
O SERVIÇO (comédia)  ·  Grupo de Teatro 
Ribalta  ·  Teatro Vista  Alegre (M/6)
duração 120 min.
€5,00  ·  B i lhetes d isponíveis  na Casa 
da Cultura de Í lhavo ou em bol .pt  
Comédia de dois  atos  que conta com 
uma cr iada que tem v isões e  é  por  esta  
capacidade especia l  que é contratada pela  
dona da casa ,  que está  mais  interessada 
naqui lo  que a  cr iada consegue ver  dos seus 
convidados,  do que com os seus dotes 
domést icos .
Exemplo t íp ico da comédia de 
´Boulevard´,”Criada para todo o serv iço”  
é  um or ig inal  de Bar i l let  e  de Grédy,  
adaptado e encenado por  Armando Cortez .

2 Jul · Sábado
10H HASTEAR DA BANDEIRA da Fábr ica 
da Vista  Alegre ·  Largo da Fábr ica

10H30 ÀS 18H30 Ativ idades para famí l ias  
·  Jardim da Creche e Largo da Fábr ica ·  
Gratuito
Jogos do Helder  ·  Percurso de Jogos 
Os Jogos do Helder  são máquinas d iaból icas  
que fugiram do inter ior  dos computadores e  
te lev isões e  invadiram as  ruas ,  escolas ,  lares  
e  outros espaços .  Ut i l i zando s implesmente a  
energia  humana,  têm a capacidade de 
divert i r  e  desafiar  todo o ser  humano.
Sr.  Sabão  ·  Wetumtum ·  Espetáculo 
I t inerante 
Uma animação de rua deambulante que 
recr ia  o  imaginár io  e  a  memória  dos 
vendedores ambulantes ,  que usavam a 
bic ic leta  como meio de transporte e como 
local  de venda.  Desta vez a  mercador ia  

carrega emoções e surpresas de um mundo 
onde o sabão é a  matér ia-pr ima em 
constante transformação.  

Insufláveis

16H ANDA TUDO MALUCO ( infanti l )  
Escola  de Teatro Ribalta   ·  Teatro da Vista  
Alegre (M/3)  ·  duração 60 min.
Gratuito ·  B i lhetes d isponíveis  na B i lheteira  
do Teatro da Vista  Alegre a  part i r  das  14h30

15H30  TORNEIO TRIANGULAR  Escalão 
Veteranos ·  Campo de Futebol  Munic ipal  
da Vista  Alegre
15 :30 Jogo Sport ing Clube Vista  Alegre x  
Futebol  Clube do Porto Vintage
17:00 Jogo Futebol  Clube do Porto Vintage 
x  Leixões Sport ing Clube
18:30 Jogo Leixões Sport ing Clube x  
Sport ing Clube Vista  Alegre

Além de pioneira  no fabr ico de porcelanas ,  
a  Famí l ia  Pinto Basto teve um papel  
fundamental  na introdução do futebol  em 
Portugal .  Foram os bisnetos do fundador da 
Vista  Alegre que dinamizaram em Portugal  a  
prát ica  deste desporto que desperta  tantas  
paixões .  O c lube de futebol  da Fábr ica da 
Vista  Alegre,  agora denominado Sport ing 
Clube da Vista  Alegre,  mantém-se at ivo,  
sendo representado nesta festa  por  ant igos 
at letas  e  funcionár ios  da empresa .

18H Arruada pelas  ruas do Bairro e  no 
Largo da Fábr ica

22H  MIGUEL ARAÚJO E TIAGO 
NOGUEIRA  Concerto ·  Largo da Fábrica 
Entrada Livre
Miguel  Araújo dispensa apresentações .  
A celebrar  10 anos de carreira  a  solo 
(e  outros tantos como membro d ’Os 
Azeitonas) ,  é  um dos mais  acar inhados 
art istas  portugueses da atual idade.  Tiago 
Nogueira  é  uma das vozes e  autor  de grande 
parte dos temas da banda sensação 
“Os Quatro e Meia” .

Os dois  juntam-se agora em palco pela  
pr imeira  vez ,  para um espetáculo inédito em 
que i rão percorrer  os  reportór ios  de ambos,  
e  a inda interpretar  temas de art istas  que 
admiram,  mostrando ass im ao públ ico as  
suas referências  comuns.

3 Jul · Domingo
10H ÀS 13H Ativ idades para famí l ias
Largo da Fábr ica ·  Gratuito
Academia Mini  Rodas e  Cic loficina 
Pretende-se promover o uso da bic ic leta  
como meio de transporte sustentável .  Na 
Academia Mini  Rodas apoiamos as  famí l ias  
com dicas  úteis  para que possam,  de forma 
lúdica e  pedagógica ,  ens inar  as  cr ianças a  
andar  de bic ic leta .  Na Cic loficina ,  ponto de 
encontro informal ,  os  voluntár ios  prestam 
apoio e dão dicas  de mecânica s imples da 
bic ic leta .  Traga a  sua!

Insufláveis

16H30 MISSA  ·  Capela de Nossa Senhora 
da Penha de França ·  PROCISSÃO percorrendo 
as  ruas da Fábr ica e  do Bairro Operár io,  
acompanhada pela  Banda dos Bombeiros 
Voluntár ios  de Í lhavo (Música Nova) .

22H  EDEVEZ  Concerto ·  Largo da Fábrica 
·  Entrada Livre 
Projeto musical  nascido e cr iado em Í lhavo,  
com inspiração na l íngua portuguesa e nas  
gerações rock-musica is  dos anos 70 e 80.  
Banda de rock puro,  de temas curtos e  l í r ica  
acess ível ,  sér ia  e  r isonha,  intervent iva e  
apelat iva ,  que v ive de melodias  cat ivantes ,  
fazendo a  música girar  em torno do ser.

4 Jul · Segunda
18H  DJ BLITZ  Fim de Tarde ·  Largo da 
Fábr ica ·  Entrada l ivre  

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

MUSEU VISTA ALEGRE  10h –  20h (50% 
desconto na entrada) .  Inc lu i  entrada na 
oficina de Pintura Manual  da Fábr ica .

OFICINA DE PINTURA MANUAL 
DA FÁBRICA
Integrada no c ircuito de v is i tas  do Museu 
está  a  incursão à  Oficina de Pintura Manual ,  
sendo ass im poss ível  observar  ao v ivo e em 
detalhe os  p intores Vista  Alegre,  e  
maravi lhar-se com a qual idade e del icadeza 
do seu trabalho.

OFICINAS “FEITO POR SI”   10h –  13h 
e 14h –  19h |  Serv iço Educat ivo do Museu 
|  Oficinas de pintura e  modelação de 
porcelana para todas as  idades .  A part i r  
de €7,00.  Inscr ições no local ,  l imitadas 
às  vagas existentes .*  

DESCONTOS ESPECIAIS 
NAS LOJAS DE ÍLHAVO **  
1 A 4 DE JULHO - 9H - 23H
30% na Loja  Vista  Alegre
20% na Loja  Bordal lo  Pinheiro 
10% na Loja  Outlet  
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