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Por favor confirme a sua presença, 
até 16 de maio, para Marília Matos
213 242 920 ¬ mariliamatos@vistaalegre.com

As imagens recolhidas no evento poderão ser 
transmitidas nos canais digitais da marca 

(redes sociais e website), e na imprensa em geral.

CONVITE

Celebrando o Dia Internacional dos Museus 2019, a Vista Alegre, 
a Ecoarts Amazōnia e o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra 

convidam V. Exa para a apresentação da Coleção Amazōnia, 
que se realiza no próximo dia 18 de maio de 2019, a partir das 16h30, 

no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. A sessão 
de apresentação será seguida por um cocktail. 

Desenvolvida em parceria com a Ecoarts Amazōnia, uma entidade 
brasileira sem fins lucrativos, esta coleção contou com o apoio 

do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra na pesquisa
 da riquíssima obra do naturalista português Alexandre Rodrigues Ferreira, 

que se notabilizou pela realização de uma extensa viagem pelo interior 
da Amazōnia, entre 1783 e 1792.  

A Coleção Amazōnia junta, pela primeira vez na história da Vista Alegre, 
todas as marcas do grupo –Vista Alegre, Casa Alegre e Bordallo Pinheiro 

– unidas por uma causa comum: preservar um património ambiental, 
cultural e científico crucial para o futuro da humanidade. 

Com mais de 70 peças, em porcelana, faiança, grés, vidro e cristal, 
nos segmentos mesa, decorativo, iluminação e gift, parte das receitas 

obtidas reverterão para a reflorestação da área Amazōnica do Mato Grosso, 
onde a Ecoarts Amazōnia atua, na qual serão plantadas árvores frutíferas 

autóctones em cidades, áreas rurais e aldeias indígenas da região. 

O evento conta com a presença de cinco representantes indígenas 
da tribo dos Kayapós, da Amazōnia, que partilharão informações 

sobre a coleção e histórias sobre a sua arte, a sua floresta, 
e os seus hábitos e rituais. Durante a sua estadia em Portugal, 

os Kayapós irão dar continuidade à coleção, desenvolvendo peças 
colaborativas que nascem do encontro entre a arte indígena

e a escola de pintura da Vista Alegre. 
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