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Vista Alegre
Descubra quase 200 anos de história e de experiência na arte da porcelana numa visita guiada pela Quinta da Vista
Alegre.
Envolvido por uma paisagem única, este espaço inclui o harmonioso Palácio onde viveram sete gerações da família
Pinto Basto, a Capela de Nossa Senhora da Penha de França do séc. XVII, de grande valor artístico, o Bairro Social do
séc. XIX, a Fábrica, o Museu e o Teatro.Acompanhe o fabrico de uma peça desde a entrada da matéria-prima até ao
resultado final, ficando a conhecer os segredos desta arte. Ao contrário da maioria, a Vista Alegre conserva e
continua a desenvolver um departamento de porcelana feita à mão. A Fábrica de Porcelana da Vista Alegre foi
fundada em 1824 pelo comerciante José Ferreira Pinto Basto. O seu funcionamento foi autorizado em 1 de julho de
1824 por ordem régia de D. João VI que, em alvará concedia à Vista Alegre "privilégio exclusivo por 20 anos para o
Fabrico da Porcelana, vidros e processos químicos". No início da sua laboração, a Fábrica produziu loiça de vidro e
cristal e uma espécie rudimentar de faiança, conhecida como cerâmica de "pedra refratária" ou "pirite" ( pó de
pedra). O caulino, matéria-prima essencial ao fabrico de porcelana perfeita, foi descoberto em 1834 num jazigo
próximo. Desde então, e com base no que um dos filhos do fundador da Fábrica, Augusto Ferreira, tinha aprendido
em Sèvres, foi possível produzir porcelana à escala industrial na Vista Alegre, usando matéria portuguesa.O Museu
(temporariamente encerrado) apresenta uma coleção única representativa da evolução da porcelana desde há 200
anos, bem como pinturas e objetos relativos à história da Fábrica, dos seus trabalhadores e da família fundadora.É
também possível visitar o Bairro Social, onde os empregados da fábrica moravam, para reviver o ambiente industrial
português do séc. XIX, num espaço que mantém o Dormitório, a Barbearia, a Creche, a velha Cooperativa, a Fonte e
as casas, rodeadas de árvores centenárias.
Contactos

Telefone:

Vista Alegre
3830-292 Ílhavo
+351 234 320 600 - 234 320 628

Fax:

+351 234 320 793

E-mail:

centro.visitas.va@vaa.pt

Website:

http://www.myvistaalegre.com

Morada:

Horários
Visitas guiadas à fábrica (mediante marcação prévia): 2ª a 6ª feira: 10h15, 11h15, 14h30 e 15h30;&nbsp;Encerra
fins de semana, feriados, época de Natal e mês de Agosto.
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