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Ontdek bijna 200 jaar aan geschiedenis en ervaring in de porseleinkunst tijdens een bezoek met gids door het
landgoed Quinta da Vista Alegre.
Hier ligt, middenin een uniek landschap, het harmonieuze paleis waar 7 generaties van de familie Pinto Basto
hebben gewoond. Ook liggen op het landgoed de kapel Capela de Nossa Senhora da Penha de França uit de 17e
eeuw, die grote artistieke waarde heeft, de Sociale Wijk (Bairro Social) uit de 19e eeuw, de Fabriek, het Museum en
een Theater.
Bekijk hoe de fabricage van een porseleinen stuk in zijn werk gaat, vanaf de binnenkomst van de grondstof tot aan
het eindproduct, en leer de geheimen van deze kunstvorm kennen. In tegenstelling tot andere fabrikanten, heeft
Vista Alegre nog steeds een afdeling waar handgemaakte porseleinen stukken worden geproduceerd. De
Porseleinfabriek van Vista Alegre, gesticht in 1824 in Ílhavo, is ontstaan uit een droom van een handelaar genaamd
José Ferreira Pinto Basto. Op 1 juli 1824 werd bij koninklijk besluit van El-Rei D. João VI toestemming gegeven voor de
inwerkingstelling ervan, waarbij ook een licentie werd afgegeven aan Vista Alegre: “een exclusief privilege voor 20
jaar om op chemische wijze porselein, glas te fabriceren". In de beginjaren werd er in de fabriek glas- en kristalwerk
geproduceerd en ook een primaire vorm van faience, ook wel bekend als keramiek van "refractair gesteente" of
"pyriet" (steenstof). Kaoliniet, de onmisbare grondstof voor de fabricatie van perfect porselein, werd in 1834 ontdekt
in een nabij gelegen vindplaats van mineralen. Vanaf dat moment was het voor één van de zonen van de stichter
van de fabriek mogelijk om op basis van wat hij in Sèvres had geleerd, porselein te produceren op industrieel niveau
bij Vista Alegre.
In het museum kunt u een unieke collectie over de evolutie van porselein gedurende 200 jaar bezichtigen, alsook
schilderijen en voorwerpen die betrekking hebben op de historie van de fabriek, de medewerkers en de familie die
Vista Alegre stichtte.
Tijdens een wandeling door de Sociale Wijk, waar de fabriekwerkers woonden, kunt u de Portugese industriële sfeer
ervaren uit de 19e eeuw.
Contactgegevens
Vista Alegre 3830-292 Ílhavo
+351 234 320 600 - 234 320 628
Telefoon:
+351 234 320 793
Fax:
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E-mail:

centro.visitas.va@vaa.pt

Website:

http://www.myvistaalegre.com

Openingstijden
Bezoek met Gids door de Fabriek (nodig boeken):&nbsp;Maandag-Vrijdag: 10.15, 11.15, 14.30 en 15.30 Uur;Gesloten
weekends, feestdagen, Kerst seizoen en Augustus.
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