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PortUgal ConfInadO
GRUPO DE TEATRO RIBALTA 
TEATRO VISTA ALEGRE (M/3)
21H30

3,00€
Bilhetes disponíveis online ou no balcão 
da Casa da Cultura de Ílhavo. 
Sujeito à lotação do espaço. 

Revista à portuguesa, cheia de comédia. 
Faremos uma pequena viagem a alguns momentos 
importantes da nossa História, desde a mítica 
Batalha de S. Mamede à atualidade política, 
passando pelo 25 de Abril. Pequenos quadros 
de humor, intercalados com música e dança.

A Guru dAs HistórIas
ESCOLA DE TEATRO RIBALTA 
TEATRO VISTA ALEGRE (M/3)
15H30

ENTRADA LIVRE
Bilhetes disponíveis no local, no dia de realização 
do espetáculo. Sujeito à lotação do espaço. 

A Guru Galinácia está de volta. Depois do sucesso 
das suas consultas, Galinácia vai dar uma festa em 
sua casa para comemorar o seu sucesso, convidando 
as personagens que lhe trouxeram tanto sucesso. 
Assim, a guru vai revivendo as quatro histórias mais 
importantes da sua vida com a ajuda do seu fiel 
mordomo, o rato Jeremias. E as peripécias 
sucedem-se.
Saltando de história em história, podemos rever 
algumas histórias do imaginário infantil numa versão 
muito moderna.
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CapeLa VistA AlegRe
ENTRADA GRATUITA
10H – 19H
 

MuseU VistA AlegRe
DESCONTO NA ENTRADA
10H – 19H30
 
OficIna dE PintUra 
ManuAl dA FábRica
11H –  18H (mediante entrada no Museu)

Integrada no circuito de visitas do Museu está 
a incursão à Oficina de Pintura Manual, sendo assim 
possível observar ao vivo e em detalhe a qualidade 
e delicadeza dos pintores Vista Alegre em ação.

 

OficInas
FeitO pOr Si
SERVIÇO EDUCATIVO 
DO MUSEU
(para todas as idades) 

A partir de 6,00€
Inscrições prévias até 24h antes, 
limitadas às vagas existentes*

Oficinas de pintura com tintas acrílicas ou cerâmicas 
e atividades de modelação da pasta cerâmica. 

 

DescOntoS eSpecIais 
aTé 30%**
30% LOJA VISTA ALEGRE 
20% LOJA BORDALLO PINHEIRO
10% LOJA OUTLET
9H30 – 21H
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*  Informações: 00351 234 320 628
 museu@vistaalegre.com

** Exceto edições limitadas, numeradas,  
 edições especiais e produtos que já se  
 encontram em promoção
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