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A Festa Vista Alegre, em honra
da sua padroeira, Nossa Se-
nhora da Penha de França, está
de volta ao lugar da Vista Ale-
gre, em Ílhavo, voltando a ser
celebrada nos moldes habi-
tuais pré-pandemia. Assim, en-
tre os dias 1 e 4 de julho, Ílhavo
veste-se de gala para aquelas
que são as festividades mais
populares do concelho, e que
têm como cenário um dos lo-
cais fabris mais emblemáticos
da Europa – o complexo da
Vista Alegre. 

As festividades iniciam-se na
sexta-feira com uma cerimó-
nia religiosa - a oração do terço
- às 18h00, em honra de Nossa
Senhora da Penha de França,
venerada na capela da Vista
Alegre, monumento nacional.
A arruada pelas ruas do antigo
bairro operário e no largo da
fábrica, anunciam o arranque
da animação popular. O pri-
meiro dia encerrará a partir das
21h30 com a comédia “Criada
para todo o serviço”, espetá-
culo cénico que será levada à
cena pelo Grupo Teatro Ri-
balta, no Teatro Vista Alegre.
Os bilhetes, custam cinco eu-
ros por pessoa e podem ser ad-
quiridos na casa da cultura, em
Ílhavo ou em bol.pt .

No sábado as festividades
iniciam-se às 10h00 com o
momento simbólico do has-
tear da bandeira da fábrica da
Vista Alegre. O programa re-
serva o período entre as 10h30
e as 18h30 para inúmeras ati-

vidades. No espaço da antiga
creche e no Largo da Fábrica,
decorrerão os “Jogos do Hél-
der”, jogos tradicionais e inte-
rativos, vocacionados para
toda a família. O “senhor sa-
bão” é um espetáculo itinerante
com uma forte componente de
animação de rua deambulante
que recria o imaginário e a me-
mória dos vendedores ambu-
lantes, que usavam a bicicleta
como meio de transporte e
como local de venda. 

Pelas 15h30 iniciar-se-á o
Torneio Triangular de Futebol,
escalão de veteranos, no
Campo de Futebol Municipal

Vista Alegre, com o jogo entre
o Sporting Club da Vista Alegre
e o Futebol Clube do Porto Vin-
tage, prosseguindo às 17h00
com o desafio entre o Futebol
Clube do Porto Vintage e o Lei-
xões Sport Clube, e encerrando
às 18h30 com o embate entre
o Leixões e o clube da casa.

Às 16 horas as luzes apontam
de novo para o Teatro, uma vez
que a Escola Teatro Ribalta –
Teatro Infantil Vista Alegre, su-
birá ao palco para apresentar
a peça “Anda tudo Maluco”.

Às 22h00 os olhos ficam
postos no palco para o con-
certo ao vivo de Miguel Araújo

e Tiago Nogueira com entrada
livre.

Atividades diversas
para toda a família

A Festa da Vista Alegre re-
serva para a manhã de do-
mingo, atividades para toda a
família, incluindo os insufláveis
para os mais novos, mas com
destaque para a “Academia
Mini Rodas e Cicloficina”.
Trata-se de uma ação que visa
ensinar de forma lúdica e pe-
dagógica os mais novos a
aprenderem a andar de bici-
cleta, havendo especialistas
com dicas sobre mecânica

simples das duas rodas.
A missa em honra de Nossa

Senhora da Penha de França
será celebrada na capela da
Vista Alegre às 16h30 e terá o
acompanhamento do Orfeão
da Santa Casa da Misericórdia
de Ílhavo. Em seguida a tradi-
cional procissão irá percorrer
as ruas da fábrica e do bairro
operário, acompanhada pela
Banda dos Bombeiros Volun-
tários de Ílhavo.

O programa reserva, ainda,
para domingo às 22h00 o con-
certo EDEVEZ – Um projeto
musical nascido e criado em
Ílhavo, com inspiração na lín-

gua portuguesa e nas gerações
rock-musicais dos anos 70 e
80, tendo entrada livre. As fes-
tividades irão encerrar na se-
gunda-feira, às 18h00 com o
Dj BLITZ que animará o final
de tarde . 

Como manda a tradição, du-
rante os quatro dias serão ven-
didas peças da Vista Alegre
com preços especiais. De su-
blinhar que as lojas da Vista
Alegre, da Bordallo Pinheiro, e
Outlet, de Ílhavo estarão com
descontos de 30, 20 e 10% res-
petivamente. 

A festa terá, ao longo dos
quatro dias várias atividades
que decorrem em contínuo.
Haverá em permanência gas-
tronomia regional, rifas, visitas
com entrada livre à capela de
Nossa Senhora da Penha de
França (entre as 9h00 e as
23h00) e ao Museu Vista Ale-
gre (entre as 10h00 e as 20h00)
com 50% de desconto na aqui-
sição do ingresso. Esta visita
inclui entrada na oficina de
pintura manual, sendo assim
possível observar, ao vivo e em
detalhe, os pintores da fábrica.

As “oficinas feito por si”, entre
as 10h00 e as 13h00 e entre as
14h00 e as 19h00, esperam os
participantes no serviço edu-
cativo do museu. Tratam-se de
oficinas de pintura e modela-
ção porcelana para todas as
idades. A inscrição é feita no lo-
cal e sujeita ao pagamento de
sete euros por pessoa, limitada
às vagas existentes.�

Festas da Senhora da Penha de França 
regressam ao lugar da Vista Alegre
Ílhavo Entre 1 e 4 de julho o Lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, recebe espetáculos, atividades de animação para as famílias,
eventos desportivos e descontos nas lojas. É o regresso de uma tradição que a pandemia travou

VISTA ALEGRE

A vista Alegre é hoje um conjunto patrimonial que continua a promover a tradição que marca a história de Ílhavo e do país


