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1. Introdução 

No dia 24 de março de 2017, os alunos das turmas do 8ºA e 8ºB realizaram uma visita de estudo à 

Fábrica dos Ovos Moles e à Fábrica da Vista Alegre com os professores das disciplinas de 

Geografia, Português e Educação Visual. 

No âmbito da disciplina de geografia tínhamos como objetivo conhecer melhor: a indústria e os 

fatores de localização das indústrias; no âmbito da disciplina de português elaborar vários tipos de 

textos; e no âmbito da disciplina de Educação Visual descrever a metologia do design a área do 

design de comunicação do produto e conhecer várias técnicas de pintura utilizadas na porcelana e 

cristal. 

 

2. Fábrica dos Ovos Moles 

A casa Maria da Apresentação da Cruz, Herdeiros, a funcionar desde 

1882, é a com mais tradição e onde se confecionam os Ovos Moles.  

Esta fábrica, confeciona há mais de 100 anos, os mais genuínos e 

célebres, reconhecidos como uma marca emblemática na tradição 

gastronómica portuguesa, os Ovos Moles. 

Os Ovos Moles foram criados à mais de 500 anos, sendo de origem 

conventual. 

“Reza a lenda que uma freira do Convento de Jesus, estando em 

jejum forçado porque foi castigada pela madre superiora por ter 

cometido o pecado da gula, resolveu desobedecer, dedicando-se à 

mistura de ovos com grandes quantidades de açúcar. Tendo sido 

apanhada em flagrante, escondeu, repentinamente, a mistura na 

massa das hóstias que estava sobre a mesa. No dia seguinte, julgou-

se ter havido um milagre, porque apareceu na portaria um doce tão perfeito que só poderia ter 

sido enviado por Deus”. 

As freiras guardavam as claras dos ovos para engomar e a massa dos 

Ovos Moles era utilizada na butica e também para dar aos doentes. 

Para conservar as gemas usava-se açúcar e sal. 

Processo de fabrico dos Ovos Moles: “mantêm-se todo o processo 

manual, o rigor e a atenção: limpam-se as gemas de qualquer vestígio das claras e batem-se 

cuidadosamente, enquanto o açúcar e a água vão ao lume até atingir um ponto. Depois, unem-se 



as gemas ao açúcar e vai esta mistura rechear as hóstias em formas marinhas, depois colocam-se 

as hóstias na prensa para uni-las e de seguida recorta-se e comem-se. 

 

3. Fábrica da Vista Alegre 

A Fábrica da Vista Alegre é uma fábrica de porcelana fundada em 1824, 

sendo a Padroeira da fábrica: Penha de França e o Fundador: José 

Ferreira Pinto Basto (1774). 

A sua empresa foi a primeira unidade industrial dedicada à produção de 

porcelana em Portugal, produzindo cerca de 10 milhões de peças por 

ano e 500 mil peças por dia. 

 

Capela da Vista Alegre 

A capela da Vista Alegre é uma capela privada pois foi a padroeira 

que a comprou. A capela já foi restaurada 

A Capela faz celebração aos monumentos dia 18 de abril. 

É uma capela de estilo barroco, que tem presépio, o nascimento de 

cristo no altar principal e tem uma iluminação fria para não 

desgastar o ouro. 

 

Museu da Vista Alegre 

O museu da Vista Alegre foi inaugurado por Marcelo 

Rebelo de Sousa no dia 26 de maio e conserva e guarda a 

memória da produção de porcelana artística.  

Em 1964 o museu foi amplificado e aberto ao público, 

mudando para edifícios antigos da fábrica, em 2001 as 

instalações foram renovadas e em 2016 o novo museu pretende mostrar a história da fábrica, a 

evolução estética da produção de porcelana e a sua importância na sociedade portuguesa nos 

séculos XIX e XX. 

O museu está organizado desde as primeiras peças às atuais e tem explicações em 4 línguas. 

A comemoração foi um modo de as sociedades divulgarem acontecimentos e a cerâmica constitui 

um suporte eficaz na preservação dessa mensagem. 

O museu tem uma sala dedicada ao fundador José Ferreira Pinto Basto, segundo ele a Ema era um 

exemplo pois é o único animal que não anda para trás. 



Em 1835, onze anos após a fundação, e já com um longo período experimental, a Fábrica da Vista 

Alegre inicia a produção de porcelana, em concorrência com as demais fábricas europeias que 

abasteciam o mercado português. 

Desde essa época, a porcelana clássica e de aparato da Vista Alegre tomou facetas diversificadas. 

Também podemos observar peças de grande complexidade técnica, com influências estilísticas de 

várias proveniências.  

A representação tridimensional forma um conjunto significativo de peças que se divide em duas 

grandes séries: representação de animais e figuração humana. 

Esta cultura industrial foi sempre mantida, mesmo quando, a partir de 1880, a fábrica se dedicou 

apenas ao fabrico de porcelana. 

A porcelana da Vista Alegre foi marcada pelo estilo francês, neoclássico e 

pelas novas correntes estéticas do século XX. 

A porcelana é uma louça fina, feita de caulino e feldspato que coze em fornos 

a lenha que demoram cerca de 7 dias a cozer, a uma temperatura de 1400°. 

Antes de se fazer a porcelana fazem o desenho e aplicam as cores por uma 

determinada ordem, mostram ao comprador e só depois é que fazem. 

Para fazer a porcelana, a argila tem de endurecer por ação de alta 

temperatura e transforma-se em cerâmica. O forno é a estrutura usada desde 

há 10 mil anos para produzir a cerâmica, que pode ter várias qualidades. 

A produção da Vista Alegre foi, desde sempre, vocacionada para suprir as 

necessidades nacionais de produtos de luxo e com uma linha de fabrico mais 

utilitária, satisfazia uma vasta procura. 

 

Litofanias 

O século XIX foi a época da invenção da fotografia e do aperfeiçoamento dos princípios da ótica 

aplicada à visualização de imagens. 

Foi introduzida em Portugal pela Vista Alegre entre 1860 e 1869. 

Só a Vista Alegre faz litofanias. 

Biscuit (porcelana sem vidro) 

Imponente coleção de esculturas em Biscuit, que apresenta uma grande variedade de figuras 

religiosas e mitológicas, animais, jarros e presépios, onde cada pormenor é minuciosamente 

detalhado e esculpido, enaltecendo a beleza de cada figura. 

 



Contemporaneidade da porcelana da Vista Alegre 

Na medida em que as correntes estéticas do século XX se diferenciavam das 

formas clássicas da porcelana produzida no século XIX, verifica-se nas fábricas 

europeias a introdução de uma nova linguagem artística. 

 

 

Porcelana de aparato 

A porcelana de aparato para a mesa foi, marcadamente, a produção central da fábrica da Vista 

Alegre, granjeando aceitação na sociedade portuguesa como sinónimo de etiqueta e requinte. 

O serviço de porcelana familiar “à francesa” começou a ser acessível a clientes de posses médias 

que, durante os últimos cem anos, que viam a porcelana como um dos paradigmas da moda. 

Para tal sucesso terá contribuído a escola de pintores de porcelana, iniciada em 1835, que marcou  

as produções seguintes. 

A porcelana da Vista Alegre constitui no presente uma importante referência em várias coleções, 

tanto nacionais como estrangeiras. 

 

4. Conclusão 

Nesta visita de estudo ficamos a conhecer melhor a cidade de Aveiro, bem como a Fábrica dos 

Ovos Moles e a Fábrica da Vista Alegre. 

Alguns dos conhecimentos aprendidos foram: 

A Fábrica dos Ovos Moles está a funcionar desde 1882 e faz os ovos moles, um doce tradicional, 

há mais de 500 anos. 

A Fábrica da Vista Alegre funciona desde 1824 sendo a padroeira: Penha de França e o fundador: 

José Ferreira Pinto Basto. 

O museu da Vista Alegre foi inaugurado por Marcelo Rebelo de Sousa em 26 de maio de 2016. 

Este museu conserva e guarda a memoria da produção de porcelana e está organizado desde as 

primeiras peças às atuais. 

 

5. Webgrafia 

https://www.google.pt/search?biw=1280&bih=691&tbm=isch&sa=1&q=logotipo+atual+vista+aleg

re&oq=logotipo+atual+vista+alegre&gs_l=img.3...13793.16360.0.16631.12.12.0.0.0.0.89.1000.12.

12.0....0...1c.1.64.img..0.0.0.-LIuSIEyRdk#imgrc=1JpHw0qOmkJClM: 

Peixeira do porto 



 

https://www.google.pt/search?q=f%C3%A1brica+da+vista+alegre+aveiro&oq=f%C3%A1brica+da+

vista+alegre+aveiro&gs_l=serp.3..0.999.3453.0.4098.7.7.0.0.0.0.116.691.6j1.7.0....0...1.1.64.serp..

0.7.682...0i22i30k1.2WAjydLRxF4 

 

http://www.m1882.com/a-empresa/ 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica_da_Vista_Alegre 


