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A festa Vista Alegre, em honra
da sua padroeira, Nossa Se-
nhora da Penha de França, está
de volta para ser celebrada nos
moldes habituais pré-pande-
mia. Entre 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
locais fabris mais emblemáticos
da Europa – o complexo da
Vista Alegre. 

O ponto alto do programa é
o concerto ao vivo, sábado, às
22 horas, com Miguel Araújo e
Tiago Nogueira. Miguel Araújo,
a celebrar 10 anos de carreira a
solo (e outros tantos como
mem bro d’Os Azeitonas), é um
dos mais acarinhados artistas
portugueses da atualidade. Ti -
ago Nogueira é uma das vozes
e autor de grande parte dos te-
mas da banda sensação “Os
Quatro e Meia”. Os dois músi-
cos juntam-se em palco pela 1.ª
vez, para um espetáculo em que
irão percorrer os reportórios de
ambos, e ainda interpretar te-
mas de artistas que admiram,
mostrando ao público as suas
referências comuns.

A programação arranca, a -
manhã , com uma arruada pe-
las ruas do antigo Bairro Ope-
rário e pelo Largo da Fábrica,
anunciando a animação popu-

lar e a comédia “Criada para
todo o serviço”, espetáculo cé-
nico que será levado à cena pelo
Grupo Teatro Ribalta, no Teatro
Vista Alegre. 

Concertos, oficinas
e visitas

No sábado, as festividades ini-
ciam-se às 10 horas com o mo-
mento simbólico do hastear da
bandeira da fábrica da Vista Ale-
gre, reservando o período entre
as 10.30 e as 18.30 horas para
inúmeras atividades. 

No domingo, dia 3, a festa da
Vista Alegre reserva para a ma-
nhã atividades para toda a fa-
mília, 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 pedagógica
os mais novos a aprenderem a
andar de bicicleta. O programa
reserva, ainda, para domingo às
22 horas o concerto EDEVEZ,
um projeto musical nascido e
criado em Ílhavo, com inspira-
ção na língua portuguesa e nas
gerações “rock” dos anos 70 e
80.

Na segunda-feira, as festivi-
dades encerram às 18 horas
com o Dj BLITZ, que animará o
final de tarde no Lugar da Vista
Alegre.

Como manda a tradição, du-
rante os quatro dias de festa se-
rão vendidas peças da Vista Ale-
gre com preços especiais. De
sublinhar, ainda que as lojas da
Vista Alegre, da Bordallo Pi-
nheiro e Outlet, de Ílhavo, esta-
rão com descontos de 30, 20 e
10 por cento, respetivamente
(exceto edições limitadas, nu-
meradas, edições especiais, e
produtos que já se encontram
em promoção). 

Para além dos pontos do pro-
grama já apresentados, a Festa
Vista Alegre terá em permanên-
cia gastronomia regional, rifas,
visitas com entrada livre à Ca-
pela de Nossa Senhora da Pe-
nha de França (entre as 9 e as
23 horas) e ao Museu Vista Ale-
gre (entre as 10 e as 20 horas)
com 50 por cento de desconto
na aquisição 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 10 e as 13 horas e entre as 14
e as 19 horas, esperam os parti-
cipantes no Serviço Educativo
do Museu. São oficinas de pin-
tura e modelação de porcelana
para todas as idades. A inscrição
é feita no local e sujeita ao pa-
gamento de 7 euros por pessoa,
sujeita às vagas existentes. |

Festas em honra 
de Nossa Senhora 
da Penha de França
Ílhavo A Vista Alegre vai receber animação para famílias,
espetáculos, eventos desportivos e descontos nas lojas

ARQUIVO

Descontos nas louças são sempre uma grande atração destas festas
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Cimeira da NATO
declara Rússia
como principal
ameaça 
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INVASÃO
DA UCRÂNIADETIDO POR VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA GUARDAVA
ARSENAL DE ARMAS
Na sequência da detenção de um homem acusado de violência doméstica contra a companheira, a GNR
apreendeu na sua residência armas de fogo, facas, punhais, um sabre, uma espada e munições Página 9

Fábrica Centro Ciência Viva de
Aveiro promove a cultura cientí-
fica e tecnológica há 18 anos.
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Dê folga à rotina

Êxito dos Bairros
Saudáveis 
aponta para a 
sua continuidade
Região Centro | P17

Dois dias cheios
para combater 
a iliteracia 
em saúde
Evento em Aveiro | P3

Projeto aposta 
na capacitação 
digital de adultos
em Espinho
“Eu Sou Digital” | P16

Europeu de BTT arranca
hoje e promete emoção
em Tamengos P23

André Silva é o novo
técnico da equipa sénior
feminina do Galitos P24

Ílhavo “veste-se” de gala para as festividades mais populares do concelho Página 15

iFesta faz jusi

ià Vista Alegrei

PAULO RAMOS


