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À Descoberta do Turismo Industrial
8 a 14 de abril de 2022
O Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial 
convida-vos a participar na iniciativa nacional “À descoberta do 
Turismo Industrial” que decorre de 08 a 14 de abril de 2022, através 
da realização de atividades que proporcionam a descoberta do 
património industrial ou da indústria viva que caracterizam e 
diferenciam os territórios do nosso país.

As atividades que integram esta Agenda são dirigidas a todos, 
incluindo às famílias que, nesta semana desfrutam das férias da 
Páscoa, e que poderão assim, usufruir de experiências autênticas 
e originais de Turismo Industrial.

Esta iniciativa pretende ser um momento privilegiado de contacto 
com os produtos e processos produtivos, distintos na tradição e 
na modernidade. Contribuir para a diversificação da oferta dos 
territórios e estimular a atividade turística em todo o país, é 
também um dos objetivos da iniciativa.

Ouvir a nossa história narrada pela indústria é conhecer, 
compreender, valorizar a nossa identidade e autenticidade. 

Partamos, então, À Descoberta do Turismo Industrial!

Consulte a Agenda e participe!



4AÇORES
8, 11 a 14 de abril , Horta

VISITAS GUIADAS À FÁBRICA DA BALEIA DE PORTO PIM 
Visitas guiadas para grupos, onde os visitantes são guiados numa viagem desde 
as origens da baleação até ao presente. 

VISITAS GUIADAS PARA FAMÍLIAS
À FÁBRICA DA BALEIA DE PORTO PIM  
Visita sensorial à Fábrica da Baleia, onde para além da visita guiada regular, 
será disponibilizada aos visitantes a possibilidade de se colocarem na pele dos 
antigos baleeiros e de terem um contacto diferente com os produtos da Fábrica.

Horário:
10h-17h
Marcação prévia obrigatória 

Preço: €5
7 aos 14 e + de 65 anos: €2,5
Até aos 7 anos e residentes Açores: entrada gratuita
Famílias: €10
       
Local:
Fábrica da Baleia de Porto Pim
Monte da Guia
9900 Horta
38.52371, -28.62322

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas       
   
Link: 
oma.pt
FB @oma.acores
IG @fabricadabaleia 

Contactos:
geral@oma.pt
292292140



4 5AÇORES
13 de abril, São Roque do Pico

VISITAS GUIADAS AO MUSEU DA INDÚSTRIA BALEEIRA
Visita guiada ao Museu da Indústria Baleeira, antiga Fábrica da Baleia das 
Armações Baleeiras Reunidas, Lda., o primeiro museu industrial dos Açores. 
Esta unidade fabril, que laborou entre 1946 e 1984, foi o maior e o mais 
importante complexo de transformação e processamento de cachalotes dos 
Açores. 

Horário:
10h30-11h | 15h-15h30
Marcação prévia obrigatória 
Visitas gratuitas       

Local:
Museu da Indústria Baleeira
Rua do Poço
9940-361 São Roque do Pico
38.530070, -28.321878        
     
Link:
www.museu-pico.azores.gov.pt  
FB @museudopico 

Contactos:
museu.pico.info@azores.gov.pt
292 679 340 
292 679 348



6ALENTEJO E RIBATEJO
9 e 10 de abril, Grândola

VISITAS GUIADAS CENTRO CIÊNCIA VIVA DO LOUSAL
Percurso pedestre pela aldeia do Lousal centrado na componente histórica, 
social e natural.
         
Horário:
9 abril: 9h30 
Marcação prévia obrigatória

Preço: €5

VISITAS GUIADAS À GALERIA MINEIRA
Visita guiada à Galeria Mineira Waldemar focada na componente patrimonial, 
geodiversidade e biodiversidade e, ainda, condições de trabalho enquanto 
decorreu a exploração subterrânea da pirite.

Horário:
10 de abril: 15h
Marcação prévia obrigatória

Preço: €5,5
  
Local:
Centro Ciência Viva do Lousal    
38.036242, -8.426558
      
Estacionamento: Estacionamento para veículos ligeiros    
          
Link:
www.lousal.cienciaviva.pt

Contactos:
info@lousal.cienciaviva.pt
269 750 520/522



6 7ALENTEJO E RIBATEJO
8, 9, 10, 13 e 14 de abril, Marvão

VISITAS GUIADAS AO OLIVOTURISMO
LAGAR MUSEU AZEITE CASTELO DE MARVÃO
Visita guiada pelo mundo do olival tradicional de Galega, com forte componente 
de experiência.        
 
Horário:
10h30 | 13h | 15h | 17h
Marcação prévia obrigatória

Preço:
Visita simples: €12,40 
Visita com degustação: €30 

Local:
Olivoturismo, Lagar Museu Azeite Castelo de Marvão, Galegos
7330-063 Marvão
39.36914, -7.32592 
     
Estacionamento:
Estacionamento para veículos ligeiros      
       
Link:
www.castelodemarvao.pt

Contactos:
azeite@castelodemarvao.pt 
966 563 011



8ALENTEJO E RIBATEJO
9 de abril, Ponte de Sor

VISITAS GUIADAS À FÁBRICA DE MOAGEM DE CEREAIS
E DESCASQUE DE ARROZ      
Visita guiada ao núcleo de arqueologia industrial da antiga fábrica

Horário:
10h30-12h
Marcação prévia 

Preço: gratuito
         
Local:
Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor
Avenida da Liberdade, 64-F 
7400-218 Ponte de Sor
39.25495, -8.00998

Estacionamento:
Estacionamento para veículos ligeiros      
       
Link:
www.cm-pontedesor.pt/

Contactos:
turismo@cm-pontedesor.pt
242 291 581



8 9ALENTEJO E RIBATEJO
8, 11 a 14 de abril, Reguengos de Monsaraz

VISITAS GUIADAS À FÁBRICA ALENTEJANA DE LANIFÍCIOS 
Visita guiada ao Museu e fábrica de tecelagem, com artesãos em atividade.

Horário:
9h-13h | 14h30-17h30
Marcação prévia preferencial

Preço: €5

Desconto durante a iniciativa: 
O valor da visita será descontado caso seja efetuada 
alguma compra em loja 
        
Local:
Fábrica Alentejana de Lanifícios
Rua dos Mendes 79
7200-302 Reguengos de Monsaraz
38.42198, -7.52833

Estacionamento:
Estacionamento para veículos ligeiros      
       
Link:
www.fabricaal.com

Contactos:
fabrica@fabricaal.com 
266 502 179



10ALENTEJO E RIBATEJO
13 de abril, Rio Maior

VISITAS GUIADAS À SIBELCO     
A visita começa no local de extração de areias com uma breve explicação do 
depósito mineral, método de extração e tendo em conta a segurança e proteção 
do ambiente. Segue-se a visita à área industrial (lavagem, secagem e moagem 
de areias). Finaliza-se com a visita à zona de embalagem e laboratório.

Horário:
14h-17h
Duração da visita: 1h30

Marcação prévia obrigatória 
(com antecedência mínima de 4 dias): 
Ana Costa - 243 909 650

Preço: gratuito  
Número máximo de visitantes: 10
Idade mínima: 12 anos, pode haver 
exceções quando acompanhados por 
adulto responsável (confirmar na altura 
da reserva)

Local:
Sibelco
Quinta da Rosa, EN 114
2040-335 Rio Maior
39.32084, -8.92579
  
Link:
www.sibelco.pt

Contactos:
geral@sibelco.pt 
243 909 650



10 11ALENTEJO E RIBATEJO
9 de abril, Vila Viçosa

VISITAS GUIADAS À ROTA DO MARMORE AE
Uma visita que consiste num passeio pelas ruas de Vila Viçosa, com passagens 
por alguns dos monumentos de maior interesse pela sua aplicação dos 
mármores. Procuramos dessa forma dar a conhecer ao público em geral, 
lugares que representam de forma inequívoca a riqueza artística do património 
arquitetónico religioso no centro de Vila Viçosa.

Horário:
10h30-12h - Marcação prévia 

Preço: €7,5

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
Nesta atividade que conta com a participação de um geólogo, dá-se a conhecer o 
mármore e as suas características e propriedades geofísicas nas suas múltiplas 
aplicações. A atividade consiste numa breve palestra introdutória, seguida de 
atividades de cariz experimental com a participação dos jovens inscritos, sobre 
a natureza e propriedades dos mármores.

Horário:
15h-16h30 - Marcação prévia 

Preço: gratuito 
        
Local:
Avenida Duques de Bragança, 4
7160-209 Vila Viçosa
38.78029, -7.41694

Estacionamento:
Estacionamento para veículos ligeiros      
       
Link:
www.rotadomarmoreae.com/pt

Contactos:
geral@rotadomarmoreae.com
965 087 618



12ALGARVE
14 de abril, Lagoa

VISITAS GUIADAS À CONSERVEIRA DO ARADE
Manhã de portas abertas: Visita guiada às instalações com momento de 
apresentação das conservas Papa Anzóis e das Petiscadas Saboreal, produzidas 
na Conserveira do Arade. 

Horário:
9h30-13h

Marcação prévia obrigatória: geral@saboreal.pt 

Preço: gratuito
Máximo: 20 pessoas

Desconto durante a iniciativa:
Desconto de 10% em todos os produtos em loja     
  
Local:
Conserveira do Arade
Zona Industrial do Pateiro, Lote 8
8400-651 Parchal - Lagoa
37.13976, -8.50247

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
     
Link:
www.conserveiradoarade.com/   
www.instagram.com/saboreal/ 
www.facebook.com/ConserveiraSaboreal 
  
Contactos: 
geral@saboreal.pt
comunicacao.saboreal@gmail.com      
282 498 170 | 916 141 249



12 13ALGARVE
8 a 14 de abril, Loulé

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE KLAUS ZYLLA
NA MINA DE SAL-GEMA DE LOULÉ
Exposição de Pintura, de Klaus Zylla, que, numa perspetiva contemporânea, 
narra a vida de Santa Bárbara, padroeira dos Mineiros. A visita à exposição está 
integrada na Visita de Turismo Industrial e Geológico ao interior da mina de 
sal-gema. A exposição fica patente ao público de 4 a 14 de abril, nos dias úteis. 
O acesso à atividade requer mobilidade plena para percorrer 1,3 km em 1h30.

Horário:
9h30 | 11h | 14h30 | 16h
Marcação prévia obrigatória

PALESTRA COM KLAUS ZYLLA
Conferência sobre Santa Bárbara e a abordagem do tema pelo artista.

Horário: 
8 abril, horário a anunciar em:
FB @MinaSalGemaLoule 
Marcação prévia obrigatória 
       
Local:
Mina de sal-gema de Loulé
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 80
8100-545 Loulé
37.13490, -8.00806

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
      
Link:
www.techsalt.pt/  

Contactos:
turismo@techsalt.pt 
925 969 369



14ALGARVE
8, 12, 13 e 14 de abril, Olhão

VISITAS GUIADAS AO OLIVAL, LAGAR
E PROVA DE AZEITE - MONTEROSA
Visita guiada ao olival e ao lagar para conhecer os azeites virgem extra, 
descobrir o olival, o processo de produção de azeite e as origens do lagar, que 
data do tempo dos romanos. A visita termina com uma degustação, a única 
maneira de comparar os nossos azeites e apreciar as suas qualidades.

Horário:
10h 
Marcação prévia obrigatória
Desconto 15% sobre preço habitual  
      
Local:
Monterosa
Quinta da Cabeça,
8700-068 Olhão
37.09021, -7.78823

Acessibilidades e Estacionamento:  
A visita é acessível a pessoas com mobilidade reduzida exceto cadeiras de 
rodas. 
Estacionamento para veículos ligeiros.     

Link:
www.monterosa-oliveoil.com/pt/    
FB @Monterosaoliveoil
www.youtube.com/watch?v=oG1j2AJVZo8&t=9s
  
Contactos: 
antonio@monterosa.pt      
914 293 184



14 15ALGARVE
9 e 10 de abril, Portimão

VISITA GUIADA AO MUSEU DE PORTIMÃO   
Visita guiada ao Museu de Portimão e zonas limítrofes onde se dará um 
particular enfoque à realidade fabril e social que aqui se encontrava instalada e 
a relação com a envolvente social e urbana.

Horário: 
9 abril: 15h
Marcação prévia obrigatória

Preço: gratuito

PASSEIO NA EMBARCAÇÃO “MOIRA”   
Tendo como base a embarcação Moira e a partir do rio, o Museu de Portimão propõe 
um passeio comentado pelas margens do Arade onde se aborda a evolução industrial 
e humana de Portimão e a sua ligação intemporal ao rio e ao mar.  

Horário: 
10 abril: 10h
Marcação prévia obrigatória (lotação limitada a 10 pax)

Preço: gratuito 
      
Local:
Museu de Portimão
Rua D. Carlos I, Zona Ribeirinha
8500-607 Portimão
37.13089, -8.53448

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com necessidades específicas
     
Link:
www.museudeportimao.pt
FB @museudeportimao

Contactos:
museu@cm-portimao.pt  
282 405 230



16ALGARVE
11 a 14 de abril, São Brás de Alportel

VISITAS GUIADAS À ECO-FÁBRICA DE CORTIÇA
Visita guiada a uma fábrica de cortiça tradicional que permite conhecer os 
processos envolvidos na preparação e embalagem da cortiça. 
Visita a uma loja de cortiça para descobrir as mais recentes utilizações da 
cortiça em acessórios de moda feitos de tecido de cortiça. 

Horário: 10h
Marcação prévia obrigatória

Desconto durante a iniciativa:
Desconto de 50% sobre o valor normal de €14,50
50% de desconto para crianças entre os 5 e os 12 anos. 
Dos 0 aos 5 anos gratuito. 
       
Local:
Eco-Fábrica de Cortiça
Sítio da Mesquita Baixa
8150-048 São Brás de Alportel
37.13990, -7.85525

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros
  
Link:
www.eco-corkfactory.com
www.algarverotas.com 

Contactos:
turismo@algarverotas.com 
918 204 977



16 17CENTRO DE PORTUGAL
8 e 12 de abril, Cantanhede

VISITA GUIADA AO MUSEU DA PEDRA
Visita guiada ao Museu da Pedra com possibilidade de participação em Ateliê 
de pintura destinado aos mais novos em contexto de visita em família. O Museu 
da Pedra preserva e divulga um importante acervo de antigas obras de arte 
elaboradas em pedra de Ançã, bem como mantém vivos os mesteres artísticos 
e ofícios tradicionais a ela associados, e também conserva os importantes 
testemunhos paleontológicos encontrados na região.

Horário: 
8 abril: 10h30 (duração de 1h30)
12 abril: 14h30 (duração de 1h30)

Preço: gratuito

Local: 
Museu da Pedra 
Largo Cândido dos Reis, 4
3060-174 Cantanhede
40.346544, -8.591448

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/1744/Museu-da-Pedra

Contactos:
turismo@cm-cantanhede.pt
231 410 155 



18CENTRO DE PORTUGAL
8 e 12 de abril, Cantanhede

VISITA GUIADA AO MUSEU ZX SPECTRUM
Visitar o Museu Load Zx Spectrum é conhecer a história de uma maravilhosa 
ferramenta tecnológica que contribuiu de forma decisiva para introduzir tantas 
gerações na tecnologia, nomeadamente o primeiro computador pessoal de 
tantos. O visitante tem contacto com equipamentos relacionados com o ZX 
Spectrum, bem como jogos famosos conhecidos por tantas gerações.

Horário: 
8 de abril: 14h30 (duração de 40min)
12 abril: 10h30 (duração de 40min)

Preço: gratuito

Local: 
Museu Load ZX Spectrum 
Escola Básica Conde ferreira
Largo do Conselheiro Ferreira Freire
3060-133 Cantanhede
40.34674, -8.59275

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
https://loadzx.com/

Contactos:
turismo@cm-cantanhede.pt
231 410 155 



18 19CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Cantanhede

VISITA GUIADA AO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DE ARTE XÁVEGA (CIAX)
Visita ao estaleiro de pesca da Praia da Tocha com participação do pescador 
António Mendes.

VISITA GUIADA AO CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
DE ARTE XÁVEGA (CIAX)
Visita ao Centro de Interpretação de Arte Xávega, permitindo ao visitante 
contactar com a realidade piscatória local e exposição de artefactos e utensílios 
ligados à pesca artesanal, terminando com a projeção multimédia de um vídeo 
ilustrativo do processo de rebentação da onda.

Horário: 
Atividade 1: 14h30 (duração 30min)
Atividade 2: 15h (duração 30min)

Preço: gratuito

Local: 
Centro de Interpretação de Arte Xávega (CIAX) 
Rua Doutor Silva Pereira - Praia da Tocha
3060-692 Tocha
40.32922, -8.84369

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/3218/centro-de-interpretacao-de-
arte-xavega-(ciax)

Contactos:
turismo@cm-cantanhede.pt
231 410 155 



20CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Cantanhede

OFICINA/WORKSHOP
“Da Catraia ao Abanico” com a participação do artesão Licínio Oliveira. Momento 
dedicado ao diálogo entre o visitante e o artesão sobre o tema da Catraia, sendo 
ainda uma oportunidade de visualizar a arte de produção de miniaturas de 
palheiros, barcos e abanos de penas de gaivota.

Horário: 15h30 (duração de 1h)

Preço: gratuito

Local:
Centro de Interpretação de Arte Xávega (CIAX)
Rua Doutor Silva Pereira – Praia da Tocha
3060-692 Tocha
40.32922, -8.84369

Acessibilidades e Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas.

Link:
www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/3218/centro-de-interpretacao-
dearte-xavega-(ciax)

Contactos:
turismo@cm-cantanhede.pt
231 410 155



20 21CENTRO DE PORTUGAL
13 e 14 de abril, Cantanhede

VISITA GUIADA À ADEGA COOPERATIVA DE CANTANHEDE
Visita guiada ao processo de vinificação, produção de espumante e linhas de 
engarrafamento. Termina com prova do espumante Marquês de Marialva ou 
Conde de Cantanhede. 

Horário: 
10h (duração de 2h)

Preço: 
Visita e prova: €5/pessoa
Apenas visita: €2/pessoa

Local: 
Adega Cooperativa de Cantanhede 
Rua Eng. Amaro da Costa, 117
3060-170 Cantanhede
40.35846, -8.59656

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.cantanhede.com

Contactos:
turismo@cm-cantanhede.pt
231 410 155 



22CENTRO DE PORTUGAL
11 de abril, Coimbra

VISITA GUIADA À FÁBRICA MUSEU DA PRAXIS
Visita guiada à Fábrica Museu da Praxis na qual será descrita a história da cerveja 
bem como demonstrado o processo de fabrico. A visita será acompanhada por 
um jantar de harmonização de pratos típicos da região com cerveja artesanal. 
Será realizada a explicação, durante o jantar, pelo Mestre cervejeiro e Chef de 
cozinha das harmonizações apresentadas.

Horário: 
19h

Preço: €37,5/pessoa

Local: 
Praxis 
Rua António Augusto Gonçalves lote 28/29
Santa Clara
3040-320 Coimbra
40.19467, -8.43264

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.beerpraxis.com

Contactos:
coimbra@praxis.pt 
239 440 207



22 23CENTRO DE PORTUGAL
8, 9, 11,12,13 e 14 de abril, Covilhã

WORKSHOP E VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO DA NEW HAND LAB
Integra a Fábrica António Estrela | Júlio Afonso que é uma colmeia de criadores, 
que transformam a história dos lanifícios em ideias originais.
Desde 2013 que este projeto colaborativo promove a criatividade, a inovação e 
o empreendedorismo através da concretização de ideias, produtos e iniciativas.
O New Hand Lab - Associação Cultural assume-se como um espaço de cocriação 
entre múltiplos autores que, em conjunto, promovem, divulgam e acolhem os 
recursos endógenos da região.

Horário: 
14h30-18h
Última visita às 17h

Preço: €5/pessoa
Crianças: gratuito
Caso adquira algum artigo na loja, o valor da entrada será descontado.

Local: 
New Hand Lab
Rua Mateus Fernandes - Travessa do Ranito
6200-521 Covilhã
40.28554, -7.50396

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.newhandlab.com
IG @newhandlabcovilha
FB @newhandlab

Contactos:
comunicacao.newhandlab@gmail.com
962 697 493 | 916 407 382



24CENTRO DE PORTUGAL
8 a 14 de abril, Covilhã

Visitas guiadas ao Museu de Lanifícios da Universidade da Beira 
Interior: “Da manufatura à industrialização dos lanifícios”
Na Real Fábrica de Panos, mergulhe no ambiente de uma tinturaria setecentista, 
classificada como Imóvel de Interesse Público. As antigas tinturarias pombalinas 
reconstituem os processos manufatureiros do fabrico e do tingimento dos 
tecidos da lã mais utilizados em Portugal no final do século XVIII. 
A Real Fábrica Veiga apresenta a evolução tecnológica ocorrida nos lanifícios 
após a Revolução Industrial e as transformações económicas e sociais do 
mundo fabril nos séculos XIX-XX. Afirma-se como centro de interpretação da 
Rota da Lã – TRANSLANA. 
A visita inicia-se na Real Fábrica de Panos (35 min) e prossegue na Real Fábrica 
Veiga (50 min), sendo igualmente possível visitar apenas uma das duas. O 
acesso de uma a outra é feito pelo exterior, a pé, através de uma escadaria e/
ou calçada em paralelos.  

Horário:
Terça a domingo: 11h00

Local:
Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior
Real Fábrica Veiga/Centro de Interpretação dos Lanifícios
Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra)
6201-001 Covilhã 
40.27698, -7.50778

Acessibilidades e Estacionamento:
Edifício acessível. 
Estacionamento disponível para viaturas
ligeiras e lugares reservados para
pessoas com necessidades específicas.

Link:
www.museu.ubi.pt 
FB @museu.delanificios 
IG @museudelanificios

Contactos:
muslan@ubi.pt
275 241 411



24 25CENTRO DE PORTUGAL
8 a 14 de abril, Covilhã

Rota da Lã: percursos pela Covilhã, cidade fábrica
Através de três percursos pela cidade da Covilhã, o Museu dos Lanifícios 
convida a explorar um património industrial que testemunha uma rica memória 
histórica, acolhe um vigorante campus académico e integra indústria têxtil em 
laboração, enquanto cruza as criações de arte urbana do festival Wool, que 
homenageia a cidade e as vivências em torno da lã.

1. COVILHÃ CIDADE-FÁBRICA, PELA RIBEIRA DA GOLDRA
Este itinerário acompanha as margens e imediações da ribeira da Goldra, também conhecida como a 
“ribeira dos Pisões”. Para além das fábricas reais setecentistas, hoje núcleos do Museu de Lanifícios, dá-
se a conhecer um vasto património industrial que inclui edifícios fabris, estendedouros e râmolas de sol, 
chaminés e maquinismos, bairros de operários e outras infraestruturas, como tanques e levadas. O percurso 
revela a influência da intervenção pombalina na icónica Real Fábrica de Panos, na zona sul da cidade.
2. COVILHÃ CIDADE-FÁBRICA, PELA RIBEIRA DA CARPINTEIRA
A partir da Real Fábrica de Panos, este itinerário ruma em direção a uma das áreas de maior concentração fabril 
da cidade, a ribeira da Carpinteira. Junto a esta ribeira, esteve implantada a primeira manufatura de Estado, a 
“Fábrica de Sarjas e Baetas”. Nas imediações e ao longo deste curso de água, entre os séculos XVIII e XX, chegaram 
a concentrar-se 47 complexos/edifícios fabris, alguns dos quais se destacaram como modelos de arquitetura 
fabril, bem como pela modernização tecnológica e pela elevada produção e qualidade dos produtos fabricados. 
3. COVILHÃ CIDADE-FÁBRICA, PELO CENTRO HISTÓRICO
Ao percorrer as ruas do centro da Covilhã descobrem-se marcas que perpetuam as suas mais 
recuadas memórias laneiras, como a rua do Peso da Lã e a travessa do Tinte. Neste itinerário, 
ainda se vislumbram casas que lembram as antigas oficinas domésticas de tecelões. Passa-se por 
muitas antigas fábricas de tecelagem e por armazéns de tecidos. Descobrem-se ainda as sedes de 
algumas instituições que revelam a importância deste setor industrial na cidade.

Ponto de encontro para a visita: Real Fábrica dos Panos

Horário: 
8, 12 13 e 14 abril: 17h30
8 abril: Pela Ribeira da Goldra
12 abril: Pela Ribeira da Carpinteira (Troço A)
13 abril: Pela Ribeira da Carpinteira (Troço B)
14 abril: Pelo Centro Histórico

Link:
www.museu.ubi.pt 
FB @museu.delanificios 
IG @museudelanificios

Contactos:
muslan@ubi.pt
275 241 411



26CENTRO DE PORTUGAL
8 a 14 de abril, Covilhã

OFICINAS TÊXTEIS NO MUSEU DOS LANIFÍCIOS

Horário:15h

8 abril: Técnicas e Corantes Naturais
(2h. Mínimo 4 participantes, máximo 10 participantes)

9 abril: O Ciclo da Lã
(2 h. Mínimo 4 participantes, máximo 10 participantes)

12 abril: Feltragem
(2 h. Mínimo 4 participantes, máximo 10 participantes)

13 abril: A arte do Debuxo
(2 h. Mínimo 4 participantes, máximo 10 participantes)

14 abril: O Ciclo da Lã
(2 h. Mínimo 4 participantes) - Ponto de encontro: Real Fábrica de Panos

Atividades para Famílias (recomendadas para maiores de 6 anos)

Local:
Museu dos Lanifícios da Universidade da Beira Interior
Real Fábrica Veiga/Centro de Interpretação dos Lanifícios
Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra)  -  6201-001 Covilhã 
40.27698, -7.50778

Acessibilidades e Estacionamento:
Edifício acessível. Estacionamento disponível paraviaturas ligeiras e lugares 
reservados para pessoas com necessidades específicas.

Link:
www.museu.ubi.pt 
FB @museu.delanificios 
IG @museudelanificios

Contactos:
muslan@ubi.pt
275 241 411



26 27CENTRO DE PORTUGAL
8 de abril, Entroncamento

TRAINCATCHER
Este é um jogo que permite descobrir de forma diferente a história dos 
comboios e da ferrovia em Portugal através da coleção do museu, percorrendo 
os seus diversos espaços, recolhendo pistas, cumprindo provas, respondendo a 
questões e resolvendo desafios.

Horário: 
10h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local: 
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita, 1A 
2330-152 Entroncamento
39.464288, -8.474394

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros
e estacionamento para pessoas
com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade
para pessoas com necessidades específicas. 

Link:
www.fmnf.pt
FB @Museu.Nacional.Ferroviario
IG @museunacionalferroviario

Contactos:
museu@fmnf.pt
249 130 382



28CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Entroncamento

SIMULADOR DE CONDUÇÃO FERROVIÁRIA 
Experiência interativa e imersiva que apela aos sentidos visuais, auditivos 
e táteis, permitindo a habituação aos sistemas de controlo e de segurança 
essenciais de uma locomotiva elétrica da série “CP 2600”.

Horário: 
10h-12h | 14h-18h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local: 
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita 1A 
2330-152 Entroncamento
39.464288, -8.474394

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com necessidades 
específicas. 

Link:
www.fmnf.pt
FB @Museu.Nacional.Ferroviario
IG @museunacionalferroviario

Contactos:
museu@fmnf.pt
249 130 382



28 29CENTRO DE PORTUGAL
10 de abril, Entroncamento

VISITA A BORDO
A visita permite a entrada no pavilhão de uma locomotiva a vapor, na cabine de 
locomotivas, em carruagens e salões e descobrir mais sobre a história destas 
grandes máquinas.

Horário: 
10h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local: 
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita 1A 
2330-152 Entroncamento
39.464288, -8.474394

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com necessidades 
específicas. 

Link:
www.fmnf.pt
FB @Museu.Nacional.Ferroviario
IG @museunacionalferroviario

Contactos:
museu@fmnf.pt
249 130 382



30CENTRO DE PORTUGAL
13 de abril, Entroncamento

VISITA GUIADA
Visita às oficinas de Conservação e Restauro do Museu Nacional Ferroviário, 
para conhecer o processo de conservação e restauro da locomotiva a vapor CP 
832, também conhecida por Espanhola.

Horário: 
10h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local: 
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita 1A 
2330-152 Entroncamento
39.464288, -8.474394

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com necessidades 
específicas. 

Link:
www.fmnf.pt
FB @Museu.Nacional.Ferroviario
IG @museunacionalferroviario

Contactos:
museu@fmnf.pt
249 130 382



30 31CENTRO DE PORTUGAL
14 de abril, Entroncamento

WORKSHOP E ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO 
Workshop de restauro no qual se transmitem os conhecimentos básicos do 
restauro e conservação de peças em ferro, através do restauro de um tirefond.
Atividade de construção de uma Locomotiva a Vapor com materiais reciclados, 

Horário: 
10h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local: 
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita 1A 
2330-152 Entroncamento
39.464288,-8.474394

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com necessidades 
específicas. 

Link:
www.fmnf.pt
FB @Museu.Nacional.Ferroviario
IG @museunacionalferroviario

Contactos:
museu@fmnf.pt
249 130 382



32CENTRO DE PORTUGAL
14 de abril, Entroncamento

OFICINA/WORKSHOP
Atividade de construção de uma Locomotiva a Vapor com materiais reciclados, 
permitindo o desenvolvimento da criatividade dos mais novos, bem como 
aquisição de novos conhecimentos.

Horário: 10h

Preço:
Até 5 anos: gratuito
Dos 6 aos 17 anos: €3
Dos 18 aos 64 anos: €6
> 65 anos: €4

Local:
Museu Nacional Ferroviário 
Rua Eng. Ferreira Mesquita, 1A 
2330-152 Entroncamento 
39.464288,-8.474394 

Acessibilidades e Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento para pessoas com 
mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com necessidades 
específicas. 

Link: 
www.fmnf.pt 
FB @Museu.Nacional.Ferroviario 
IG @museunacionalferroviario 

Contactos: 
museu@fmnf.pt 
249 130 382



32 33CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Ílhavo

OFICINA / WORKSHOP - DO DESENHO À PINTURA: INSPIRAÇÕES 
VISTA ALEGRE
Oficina de pintura para iniciados, que tem como objetivo dar a conhecer alguns 
dos princípios do desenvolvimento de uma decoração em porcelana. Partindo 
de motivos icónicos do universo Vista Alegre, os participantes são convidados a 
desenvolver a decoração de uma peça, transferindo o motivo para a superfície 
cerâmica e completando a pintura. 

Horário:
10h-13h

Participantes:
Mínimo 3/máximo 10 (> 16 anos). 
Destinada a iniciados na pintura cerâmica. 
Inscrição prévia até três dias úteis. 

Preço: 29€/pessoa
O valor inclui os materiais necessários e acompanhamento. A peça poderá ser 
levantada depois de cozida na receção do Museu Vista Alegre.

Local: 
Museu Vista Alegre 
Vista Alegre
3830-292 Ílhavo
40.58944, -868377

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
vistaalegre.com

Contactos:
museu@vistaalegre.com
234 320 628



34CENTRO DE PORTUGAL
9 e 10 de abril, Ílhavo

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS 
Nestes dias um oleiro da Vista Alegre trabalhará na sala de exposições do Museu 
e para assim dar a conhecer a técnica de fabrico de uma peça escultórica.

Horário: 
15h-18h

Preço: Adulto (18 aos 64 anos): 6€
Séniores (>65 anos): 3€
Estudantes (portadores de cartão de estudante e cartão jovem): 3€
Família (2 adultos e 2 ou + crianças com idade inferior a 18 anos): 16€

Local: 
Museu Vista Alegre 
Vista Alegre
3830-292 Ílhavo
40.58944, -868377

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
vistaalegre.com

Contactos:
museu@vistaalegre.com
234 320 628



34 35CENTRO DE PORTUGAL
12 a 14 de abril, Ílhavo

VISITA GUIADA - BAIRRO OPERÁRIO, PASSO A PASSO
O Bairro Industrial, estabelecido com a fundação da indústria em 1824, converteu-
se ao longo de quase dois séculos num espaço de vivências e sociabilidades de 
uma comunidade, cuja identidade se encontra profundamente ligada à fábrica de 
porcelanas. Visita ao espaço de memória e, também, de inevitável mudança…

Horário: 
16h - 16h45

Preço: gratuito, mediante marcação prévia ou inscrição no próprio dia, estando 
sujeito a lotação de atividade

Local: 
Museu Vista Alegre 
Vista Alegre
3830-292 Ílhavo
40.58944, -868377

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
vistaalegre.com

Contactos:
museu@vistaalegre.com
234 320 628



36CENTRO DE PORTUGAL
9 e 10 de abril, Leiria

VISITA GUIADA AO MUSEU DO CIMENTO
DA FÁBRICA MACEIRA-LIZ
Espaço que remete a sua investigação para os domínios da história, arqueologia 
industrial, geologia, paleontologia, sociologia, antropologia, tecnologia e 
ambiente.

Horário: 
14h-18h

Preço: gratuito

Local: 
Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz 
Edifício Fábrica Maceira
2405-019 Maceira – Leiria

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. 

Link:
www.secil-group.com/museu/

Contactos:
nafz.co@gmail.com
914 535 721 | 244 779 900



36 37CENTRO DE PORTUGAL
8, 11 a 14 de abril, Manteigas

VISITA GUIADA À ECOLÃ: À DESCOBERTA DO CICLO DA LÃ 
A Ecolã é a Unidade Produtiva Artesanal certificada mais antiga de Portugal, 
desde 1925, de origem familiar (terceira geração). Através de uma visita guiada 
pela fábrica em funcionamento, o visitante tem a oportunidade de conhecer 
todo o ciclo da lã desde a tosquia até ao produto final. Visitas disponíveis em 
português, inglês e francês.

Horário:
9h-11h30 | 14h-16h30

Preço: gratuito

Local:
Ecolã Portugal
Rua dos Amieiros Verdes 
6260-028 Manteigas
40.39281, -7.54189 

Acessibilidade:  
Boa acessibilidade para pessoas com necessidades específicas. 
      
Link:
https://ecolaportugal.com/
FB @EcolaPortugal/

Contactos:
ecolaportugal@hotmail.com 
275 981 653 | 919 736 720 | 914 926 065



38CENTRO DE PORTUGAL
8 de abril, Marinha Grande

SESSÃO DE ABERTURA DA INICIATIVA NACIONAL
“À DESCOBERTA DO TURISMO INDUSTRIAL”
        
Horário:
10h
Inscrição prévia obrigatória
Limitado à lotação do espaço

Local:
Centro Empresarial da Marinha Grande
Rua de Portugal
2430-028 Marinha Grande 
39.72306, -8.9302

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 
     
Link:
www.cm-mgrande.pt

Contactos:
geral@cm-mgrande.pt 
244 235 644



38 39CENTRO DE PORTUGAL
8 de abril, Marinha Grande

DEMONSTRAÇÃO DE VIDRO SOPRADO E ELABORAÇÃO DE PEÇA 
COMEMORATIVA DA INICIATIVA “À DESCOBERTA DO TURISMO 
INDUSTRIAL”
CONCERTO IMPROVÁVEL

Horário:
11h30
Inscrição prévia obrigatória
Limitado à lotação do espaço

Local:
Cencal – Centro de Formação Profissional 
para a Indústria Cerâmica
Pólo da Marinha Grande
Rua da Alemanha
2430-028 Marinha Grande
39.7219, -8.92962

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.cm-mgrande.pt/

Contactos:
geral@cm-mgrande.pt 
244 235 644



40CENTRO DE PORTUGAL
8 a 14 de abril, Marinha Grande

VISITA AO MUSEU DO VIDRO E AOS ARTESÃOS EM ATIVIDADE
Aberto ao público a 13 de dezembro de 1998, o Museu do Vidro está instalado 
no Palácio Stephens, edifício de inspiração neoclássica, construído na segunda 
metade do século XVIII, classificado como imóvel de interesse público e 
integrado no núcleo do Património Stephens (antiga Real Fábrica de Vidros da 
Marinha Grande).  
Assume-se como um espaço dedicado às artes decorativas do vidro, bem como 
à tecnologia da produção de vidro utilitário, decorativo e científico, numa área 
expositiva que reflete a evolução da indústria vidreira em Portugal.  
Junto aos serviços educativos do Museu existe uma oficina de produção e 
decoração de vidro, protagonizada por artistas e artesãos da Marinha Grande 
que trabalham várias técnicas ao vivo, e onde é possível contactar diretamente 
com a prática da atividade vidreira em contexto oficinal.   
 
Horário:
10h-13h | 14h-18h
(Últimas entradas às 12h30 e 17h30)

Preço: gratuito
  
Local:
Museu do Vidro
Palácio Stephens- Praça Stephens
2430-522 Marinha Grande
39.74974, -8.93325

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
www.cm-mgrande.pt/

Contactos:
museu.vidro@cm-mgrande.pt 
244 573 377



40 41CENTRO DE PORTUGAL
8 a 14 de abril, Marinha Grande

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA – MUSEU DO VIDRO
“À DESCOBERTA DO TURISMO INDUSTRIAL”
“À Descoberta do Turismo Industrial” é o mote para o concurso de Fotografia 
Digital, cujo objetivo principal é estimular a criatividade daqueles que se dedicam 
ao prazer de captar e fixar imagens. Os participantes serão convidados a visitar 
as empresas do Turismo Industrial e captar os seus melhores momentos. Notas 
importantes:
- Preferencialmente, os participantes devem ter uma câmara fotográfica que 
permita fotografar em modo manual (câmara reflex ou mirrorless).
- As fotografias resultantes do workshop integrarão uma exposição coletiva.

Horário:
10-16h
Inscrição prévia obrigatória
Limitado à participação de 10 pessoas

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas. 

Link:
FB @Museu-do-Vidro-Marinha-Grande-Museum-of-Glass

Contactos:
museu.vidro@cm-mgrande.pt 
244 573 377



42CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Marinha Grande

VISITA GUIADA À EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
“O VIDRO NA MARINHA GRANDE, HISTÓRIAS DA IVIMA”
“O vidro na Marinha Grande: Histórias da IVIMA” recorda o percurso e a produção 
de uma das principais empresas do setor na segunda metade do século XX, onde 
nasceram alguns dos mais famosos vidros utilitários e decorativos do país.
A exposição é comissariada por Pedro Moura Carvalho, historiador de arte. 
Apresenta peças da sua coleção particular e das coleções dos marinhenses 
Virgílio Guerra Marques e Fernando Gregório.

Horário: 11h

Preço: gratuito

Local:
Museu do Vidro
Palácio Stephens- Praça Stephens
2430-522 Marinha Grande
39.74974, -8.93325

Acessibilidades e Estacionamento:
A visita é acessível a pessoas com mobilidade reduzida 
Estacionamento para viaturas ligeiras e autocarros no Parque da Cerca. 
39.749735, -8.934647

Link:
www.cm-mgrande.pt
FB @Museu-do-Vidro-Marinha-Grande-Museum-of-Glass

Contactos:
museu.vidro@cm-mgrande.pt 
244 573 377



42 43CENTRO DE PORTUGAL
9 de abril, Marinha Grande

ATELIÊ INFANTIL DE PINTURA SOBRE VIDRO 
Com materiais e tintas próprias para o vidro, as crianças terão a oportunidade 
de aprender a técnica de pintura em vidro.

Horário:
15h
Participação limitada a 10 crianças dos 6 aos 10 anos de idade
Inscrição obrigatória: museu.vidro@cm-mgrande.pt (até dia 08/04)

Preço: gratuito

Local:
Receção do Núcleo de Arte Contemporânea do Museu do Vidro
Edifício da Resinagem- Praça Stephens
2430-522 Marinha Grande 
39.749370, -8.9322559

Link:
www.cm-mgrande.pt
FB @Museu-do-Vidro-Marinha-Grande-Museum-of-Glass

Contactos:
museu.vidro@cm-mgrande.pt 
244 573 377



44CENTRO DE PORTUGAL
11, 12 e 13 de abril, Marinha Grande

VISITAS À EMPRESA PLANIMOLDE, S.A.
A Planimolde foi fundada em 1978 e dedica-se ao fabrico, produção e 
comercialização de moldes e à produção de peças plásticas.  
O turista tem a oportunidade de conhecer a indústria, e ver in loco o processo 
produtivo.
O mais provável é que o automóvel onde anda, o brinquedo que o seu filho tem… 
seja made in Planimolde. 

Horário:
14h30-16h30

Preço: gratuito

Local:
Planimolde, S.A.
Rua do Lamarão da Embra, Pedrulheira
2430-109 Marinha Grande
39.7403675, -8.91161

Link:
www.cm-mgrande.pt

Contactos:
rh@planimolde.pt 
244 574 850



44 45CENTRO DE PORTUGAL
9, 11, 12, 13 e 14 de abril, Marinha Grande

VISITAS AO ESTÚDIO DE VIDRO POEIRAS GLASS
O Estúdio do Vidro é um espaço onde se pode ver e aprender a trabalhar o 
Vidro de forma artesanal. A visita permite o contacto com o Mestre Vidreiro 
Alfredo Poeiras, e conhecer as peças mais emblemáticas como garrafas com 
compartimentos individuais de quatro ou seis vinhos, ou as garrafas e jarros 
feitos com a técnica doublé, são algumas das peças que poderá encontrar. 

Horário:
10h-13h | 14h-18h

Preço: gratuito

Local:
Poeiras Glass
Praça Guilherme Stephens Edifício da Resinagem, Loja 7
2430-522 Marinha Grande
39.74951, -8.93283

Acessibilidades e Estacionamento: 
A visita é acessível a pessoas com mobilidade reduzida.
Estacionamento para viaturas ligeiras e autocarros no Parque da Cerca. 
39.749735, -8.934647

Link:
www.poeirasglass.pt 
 
Contactos:
geral@cm-mgrande.pt 
244 235 644



46CENTRO DE PORTUGAL
8 de abril, Ovar

DEMONSTRAÇÃO COM PROFISSIONAIS
Demonstração da produção de Pão-de-ló de Ovar no seu processo mais 
artesanal com enquadramento histórico. Contextualização histórica e da 
evolução do processo produtivo do Pão-de-ló de Ovar até à atualidade.
Adaptação do Pão-de-ló de Ovar a outros produtos, utilizando este doce como 
matéria prima e não como produto final.

Horário: 
14h-18h

Preço: 5€ - Oferta de 1 Pão-de-ló de Ovar de dose individual (120grs)

9 de abril, Ovar
OFICINA/DEMONSTRAÇÃO
A partir do Pão-de-ló de Ovar será criado um azulejo com um padrão típico das 
fachadas de Ovar.

Horário: 
14h-18h  - Máximo: 8 pessoas

Preço: €7,50, Com oferta do azulejo decorado

Local:
Gaby a minha casa (Pão de Ló de Ovar)
Rua Cândido dos Reis, 31 R/c  -  3880-097 Ovar
40.86009, -8.62548

Estacionamento:
Disponível para viaturas ligeiras e lugares
reservados para pessoas com
necessidades específicas

Link:
IG @Gaby aminha casa
FB @Gaby aminha casa

Contactos:
conviviocomarte@hotmail.com 
914 893 573 | 256 027 911



46 47CENTRO DE PORTUGAL
8 a 10 de abril e 12 a 14 de abril, Porto de Mós

MIAT - MUSEU INDUSTRIAL E ARTESANAL DO TÊXTIL 
Exposição de tapeçaria “fios ou des(a)fios?” da conceituada artista têxtil Guida 
Fonseca

Horário:
10h-13h | 14h-18h

Preço: gratuito

Local:
MIAT – Museu Industrial e Artesanal Têxtil
Rua das Grutas, 593 
2485-059 Mira de Aire 
39.54254, -8.71341
  
Link:
www.miat.pt 

Contactos:
miat@miat.pt
244 449 269 | 925 986 502



48CENTRO DE PORTUGAL
8 de abril, Seia

VISITAS GUIADAS À EMPRESA MESCLAMALVA 
A visita a esta fábrica permite conhecer todos os processos de fabrico de fios e 
tecidos em lã, dos quais se destacam o burel e o fio de tapeçaria. 
Detentora de uma tecnologia industrial com algumas décadas faz deste espaço 
um lugar patrimonial que mantém a produção vertical assente na cardagem, 
fiação, tecelagem, tingimento e acabamento do produto final.

Horário:
1ª visita: 10h
2ª visita: 15h
(as visitas devem ser marcadas até dia 1 de abril)

Preço: gratuito

Local:
Mesclamalva
Vale do Regato
São Romão
6270-310 São Romão 
40.39738, -7.70977

Link:
https://visitseia.pt/
FB @cmseia
 
Contactos:
museu.electricidade@cm-seia.pt
238 316 276 | 968 188 330



48 49CENTRO DE PORTUGAL
8, 9 e 10 de abril, Seia

VISITAS GUIADAS AO MUSEU NATURAL DA ELETRICIDADE
A visita guiada ao Museu Natural da Eletricidade dá a conhecer a história do 
Aproveitamento Hidroelétrico da Serra da Estrela, iniciado em 1907 e concluído 
em 2003.
O visitante tomará contacto direto com máquinas de produção de energia de 
1909, conhecerá os processos de produção de eletricidade no início do século 
XX, descobrindo, simultaneamente, a história laboral da “Empresa Hidroelétrica 
da Serra da Estrela” que chegou a empregar mais de 1.500 trabalhadores.
Para finalizar esta jornada de descoberta dá-se a conhecer o Túnel da Central 
Museu, testemunho vivo do esforço humano despendido neste que foi, até à 
década de 1960, um dos mais importantes centros produtores de energia 
elétrica em Portugal.

Horário:
10h-18h

Preço:
8 abril: gratuito, com marcação prévia até 5 abril
9 e 10 abril: Individuais - 3€ ; Famílias - 9€

Local:
Museu Natural da Eletricidade
Senhora do Desterro
6270-277 São Romão – Seia
40.39814, -7.68726

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com mobilidade reduzida. Boa acessibilidade para pessoas com 
necessidades específicas.
 
Link:
http://museuelectricidade.cm-seia.pt/

Contactos:
museu.electricidade@cm-seia.pt 
238 316 276 | 968 188 330



50CENTRO DE PORTUGAL
10 de abril, Sever do Vouga

VISITA GUIADA ÀS MINAS DO BRAÇAL E DA MALHADA
Minas do Braçal: Onde o Bom se torna Mau! Uma visita ao longo das margens 
do rio que atravessa as minas, onde além do património mineiro edificado o 
visitante poderá apreciar o património natural e refletir sobre esta relação por 
vezes ambígua entre a atividade mineira e a preservação do património natural.

Horário: 
9h30

Preço: gratuito

Local:
Minas do Braçal e da Malhada
Sever do Vouga
40.73376, -8.40050
  
Link:
www.mun-sever.pt/minas

Contactos:
museu@cm-sever.pt
234 597 079



50 51PORTO E NORTE
8 de abril, Arouca
         
VISITA GUIADA
“DESVENDAR OS SEGREDOS DO PÃO-DE-LÓ DE AROUCA”
Através de uma visita ao fabrico, é possível descobrir a herança que reside 
em todo o requinte na arte de confecionar os melhores e mais antigos doces 
regionais e conventuais, nomeadamente o próprio Pão de Ló de Arouca, que 
traz o seu segredo da origem e dá nome à Casa. A atividade finaliza com uma 
degustação destes afamados doces.

Horário: 
9h30-12h | 14h30-19h 

Local: 
Pão-de-ló de Arouca 
Cimo do Burgo 
4540-204 Arouca
40.92750, -8.26266
         
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.
 
Link:
www.paodelodearouca.pt              
      
Contactos:
paodelodearouca@sapo.pt          
918 662 231 | 256 944 246  



52PORTO E NORTE
9 de abril, Arouca
         
MOSTRA E PROVA DE DOÇARIA CONVENTUAL DE AROUCA
Esta atividade dá a possibilidade de conhecer a confeção dos afamados doces 
conventuais, cujas receitas tiveram origem no Mosteiro de Santa Maria de 
Arouca, culminando numa degustação na Casa dos Doces Conventuais.

Horário: 
11h-12h | 16h30-17h30

Local: 
Casa dos Doces Conventuais 
Av. 25 de Abril, 24
4540-102 Arouca
40.92857, -8.247172  
       
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas. 
  
Link:
https://docesdearouca.pt/               
      
Contactos:
docesdearouca@gmail.com           
256 946 066  



52 53PORTO E NORTE
9 de abril, Arouca
        
VISITAS GUIADAS
“DAS MINAS DE REGOUFE À ALDEIA MÁGICA DE DRAVE”
Visita interpretada de jeep à Aldeia Mineira de Regoufe, Portal do Inferno e 
Aldeia mágica de Drave.

Horário: 
9h15-13h

Local: 
Arouca Geopark 
Rua Alfredo Vaz Pinto
4540-118 Arouca
40.92918, -8.24574  
       
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas. 
 
Link:
www.aroucageopark.pt                
      
Contactos:
geral@aroucageopark.pt  
256 940 254



54PORTO E NORTE
10 de abril, Arouca
        
VISITA GUIADA “FÁBRICA ABERTA”
Esta atividade, em parceria com a Associação do Geoparque Arouca, acontecerá 
nas instalações da Fábrica dos Doces em Arouca: breve visita guiada pela fábrica, 
com visualização das áreas de produção, armazenamento e embalamento; 
circuito de funcionamento da mesma. Inclui demonstrações de fabrico de 
alguns produtos, como as castanhas doces, charutos de amêndoa. Os visitantes 
podem executar algumas tarefas de produção e, no final, degustar os doces 
produzidos.

Horário: 
10h-12h | 15h-17h

Local: 
Fábrica de Doçaria Conventual e Regional de Arouca  
Avenida Reinaldo Noronha, 12 
4540-105 Arouca
40.9315062, -8.2403933
         
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.

Link:
www.come.pt                 
     
Contactos:
geral@come.pt             
915 469 954



54 55PORTO E NORTE
13 de abril, Arouca
       
VISITA GUIADA À BOROAS & COMPANHIA
Visita à unidade produtiva artesanal e prova de produtos locais (boroa de 
abóbora, castanha, cenoura, pedras boroas e pão de ló tipo caseiro).

Horário: 
11h-12h30

Local: 
Boroas & Companhia 
Souto Redondo
4540-657 Arouca
40.89535, -8.293738  
       
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.
  
Link:
FB @boroasecompanhia         
    
Contactos:
vfvitorfernandes@gmail.com       
914 218 566 



56PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Barcelos 

VISITA AO MUSEU E FÁBRICA DE CHOCOLATES AVIANENSE
Mais de 100 anos de história não aconteceram facilmente. Exigiram uma 
dedicação e esforço enormes de centenas de pessoas em prol de um objetivo 
comum. Criar um museu que conte essa história tornou-se o passo natural que 
homenageia todos os que contribuíram para o legado da Avianense. No museu 
é possível encontrar um relato próximo e vivo dos êxitos e sobressaltos que a 
Avianense enfrentou ao longo das décadas e, no final, uma pequena surpresa 
aguarda todos os visitantes. 

Horário: 
Seg a sex: 9h-12h | 14h-17h

Preço: 
Até aos 12 anos: €3
Maiores de 12 anos: €5 
Capacidade: Min: 10 | Máx: 30 pax  

Local: 
Lugar Souto Vilar
4905-077 Durrães - Barcelos 
      
Acessibilidades:  
Estacionamento reservado a pessoas com necessidades específicas.
    
Link: 
www.avianense.pt
 
Contactos:
geral@avianense.com
258 773 130 



56 57PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Barcelos

VISITA À QUINTA DE TAMARIZ  
A Quinta do Tamariz é um território carregado de história e experiência, com 
produtos que nos levam a viajar pelos sabores do tempo. Aqui nasce um vinho 
verde leve e frutado da casta loureiro, além de espumantes e aguardentes 
velhas, envelhecidas em casco de carvalho. Na quinta, pode ainda visitar-se 
uma bonita coleção de rosas e de camélias, além de uma grande quantidade 
de árvores de grande porte e rara beleza em qualquer altura do ano. Atividade 
com prova de vinhos e degustação de produtos regionais. 

Horário: 
Seg a sáb: 8h-17h

Preço: €5
Capacidade: Min: 5 pax | Máx: 10 pax

Local:
Quinta do Tamariz
Rua de Cantim, 106 
4775-091 Fonte Coberta – Barcelos
41.48421, -8.55819
 
Acessibilidades:  
Estacionamento reservado a pessoas com necessidades específicas.
  
Link: 
www.cm-barcelos.pt/locais/lista/quinta-do-tamariz
www.quintadotamariz.com/  
        
Contactos:
quintadesantamaria@mail.telepac.pt
252 960 140 



58PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Barcelos

EXPERIÊNCIA CRIATIVA NA CERÂMICA NORMAND  
A Cerâmica Normand é uma empresa com um grande cariz artesanal onde 
as peças em terracota são elaboradas manualmente em rodas de oleiro. Os 
artigos produzidos são sobretudo vasos e artigos de jardim. Neste espaço é 
possibilitado ao visitante o manuseamento do barro na roda de oleiro. 

Horário: 
Seg a sex: 14h30-18h  
       
Preço: €2
Min: 20 pax

Local: 
Rota da Olaria
Avenida Francisco Araújo Gomes, 462 
4750-580 Oliveira - Barcelos 
41.58908, -8.54140

Link: 
www.cm-barcelos.pt/locais/lista/cera%CC%82mica-normand

Contactos:
253 842 755 | 936 359 275 | 960 300 389 (Mário Silva | Matilde Silva)



58 59PORTO E NORTE
8 de abril, Felgueiras

VISITAS GUIADAS À FÁBRICA DE PÃO-DE-LÓ DE MARGARIDE
O Pão-de-ló de Margaride é um doce delicioso com cerca de 300 anos de 
tradição, e que foi servido à mesa da Família Real Portuguesa desde o século 
XIX. A Casa Museu e Fábrica do Pão-de-ló de Margaride, que tem selo de 
qualidade da Rota do Românico, proporciona aos seus visitantes experiências 
únicas, enriquecedoras e memoráveis sobre a confeção do famoso Pão-de-ló e 
das Cavacas de Margaride, com um programa de visita que inclui a observação, 
a interpretação, a interação e a degustação da doçaria.

Horário: 
9h-12h | 14h-18h

Local: 
Fábrica de Pão-de-ló de Margaride  
Praça da República, 304
4610-116 Felgueiras
41.36580, -8.19824
  
Acessibilidades:  
Estacionamento reservado a pessoas com necessidades específicas. 
  
Link: 
www.paodelodemargaride.com
     
Contactos:
geral@paodelodemargaride.com 
255 312 121



60PORTO E NORTE
11 de abril, Felgueiras

VISITA GUIADA ÀS CRIAÇÕES VIRGÍNIA   
A visita à “Criações Virgínia” proporciona uma experiência única, enriquecedora 
e memorável no processo da arte de bordar, com um programa de visita que 
inclui a observação, a interpretação e a interação.

Horário: 
9h-11h30 | 14h-17h30 

Local: 
Criações Virgínia  
Rua Marco de Simães, 431
4615-380 Felgueiras
41.34466, -8.16048
  
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.

Link: 
https://criacoesvirginia.pt/

Contactos:
virginiacorreia@msn.com        
255 491 228 



60 61PORTO E NORTE
11 de abril, Felgueiras

VISITA GUIADA À QUINTA DA LIXA   
A Quinta da Lixa, produtora de vinhos, é o testemunho vivo da paixão que a 
família Meireles sempre teve pelos Vinhos Verdes. A visita proporciona 
experiências únicas, enriquecedoras e memoráveis, convidando a experienciar 
todo o processo produtivo associado a tão diferenciador produto através de 
um apelativo passeio pelos vinhedos e a visita às instalações, num programa 
que inclui a observação, a interpretação do património memória, a interação 
cultural e a degustação dos produtos.

Horário: 
9h-11h | 14h-17h  -  Marcação prévia obrigatória 

Local: 
Criações Virgínia  
Av. Dr. Machado de Matos, 547 - Vila Cova da Lixa
4615- 658 Felgueiras
41.34466, -8.16048
   
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.

Link: 
www.quintadalixa.pt        
 
Contactos:
info@quintadalixa.pt         
255 490 590



62PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Gondomar

VISITAS GUIADAS À ROTA DA FILIGRANA   
A Rota da Filigrana permite visitar as oficinas tradicionais, conhecer os genuínos 
ourives Gondomarenses e todo o processo produtivo manual. A visita inicia-se 
no Museu Municipal da Filigrana, localizado na Casa Branca de Gramido, um 
edifício histórico localizado na zona ribeirinha do Douro. Neste espaço, podem 
obter-se informações sobre o circuito, agendar visitas às oficinas tradicionais e 
conhecer a história e importância desta indústria em Gondomar através de uma 
exposição que ostenta o Espólio Municipal de Ourivesaria.

Horário: 
9h-12h30 | 14h-17h30 
  
Marcação prévia: As visitas às oficinas devem ser agendadas no site https://
visitgondomar.cm-gondomar.pt/ver-e-fazer/descobrir-a-rota-da-filigrana/
marcacao-de-visitas/ com a antecedência de 3 dias úteis.

Local:
Rota da Filigrana
Travessa da Convenção de Gramido
4420-416 Valbom
41.1253962, - 85589198 

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.
     
Link: 
www.visitgondomar.cm-gondomar.pt
www.rotadafiligrana.pt  
https://visitgondomar.cm-gondVomar.pt/
ver-e-fazer/descobrir-a-rota-da-
filigrana/a-filigrana/  
        
Contactos:
turismo@cm-gondomar.pt  
224 664 310 | 932 003 358



62 63PORTO E NORTE
8, 11 a 14 de abril, Maia

VISITAS GUIADAS À CASTELBEL
Os visitantes têm oportunidade de assistir a uma palestra (português ou inglês) 
de cerca de meia hora, descrevendo a atividade da empresa, seguida de uma 
visita com uma duração semelhante.

Horário: 9h-12h | 14h-17h

8 a 14 de abril, Maia      
OFICINAS / WORKSHOPS CASTELBEL
Palestra (português ou inglês) de cerca de meia hora, descrevendo a atividade 
da empresa, seguida de uma demonstração de fabrico de sabonete artesanal, 
também de meia hora.

Horário: 10h-12h | 14h-18h

Local: 
Castelbel 
Rua Conselheiro Araújo de Barros, 209, 4475-178 Maia
41.27225, -8.61180        
 
Acessibilidade e Estacionamento:
Estacionamento reservado
a pessoas com necessidades
específicas

Link:
www.castelbel.com  
              
Contactos:
aquiles@castelbel.com           
221 117 901 | 933 250 499



64PORTO E NORTE
8, 11 a 14 de abril, Matosinhos

VISITAS GUIADAS À CONSERVAS PORTUGAL NORTE  
A produção das conservas de pescado poderá ser observada num deck 360° 
para a área de fabrico artesanal dos produtos que são a essência da tradição 
portuguesa. No final, será possível degustar os petiscos preparados com as 
nossas conservas.

Horário: 
10h30-11h30 | 14h30-16h00

Local: 
Conservas Portugal Norte  
Rua Sousa Aroso, 610
4450-287 Matosinhos
41.17700, -8.68325
  
Link: 
www.portugalnorte.com

Contactos:
visitas@ciadasconservas.com       
229 380 015



64 65PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Matosinhos

OFICINA “O QUE FAZ UMA SARDINHA NA FÁBRICA DA PINHAIS”
A família poderá conhecer todo processo e etapas que a sardinha passa até 
chegar ao prato. Esta oficina pretende que os participantes conheçam todo o 
processo artesanal e tradicional, ainda vivo nestes 101 anos de existência da 
Pinhais. A visita tem uma duração de 45 minutos. 

Horário: 
8, 10, 12 e 14 abril: 10h30
9, 11 e 13 abril: 15h
Marcação prévia obrigatória
Capacidade: 15 pax
Idade: maiores de 5 anos

Preço:
1 Adulto + 1 criança: €10
Acompanhante extra: €5

Local: 
Conservas Pinhais Factory Tour  
Av. Menéres, 700
4450-189 Matosinhos
41.17894, -8.68401

Acessibilidades:  
Circulação no interior, acesso exterior, elevador, WC adaptado, balcão de 
atendimento rebaixado        
       
Link:
FB @conservaspinhais
IG @conservas_pinhais

Contactos:
factorymusuem@pinhais.pt        
229 380 042



66PORTO E NORTE
8, 11 a 14 de abril, Matosinhos

VISITAS GUIADAS À RAMIREZ 1853   
As visitas constam do seguinte itinerário nas instalações da Ramirez: loja museu; 
visualização de filme sobre a Ramirez; visita aos escritórios e vista geral da unidade 
de produção; tour pela unidade de produção. A degustação de produtos Ramirez 
pode ser adicionada, se for solicitado esse modelo de visita. 

Horário: 
9h30-12h30 | 15h-16h30  -  Sexta-feira: apenas manhã

Local: 
RAMIREZ 1853  
Rua do Passadouro, 135
4455-180 Lavra - Matosinhos
41.23951, -8.70349
        
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.

Link: 
www.ramirez.pt    
FB @ramirez1853

Contactos:
carla.ribeiro@ramirez.pt 



66 67PORTO E NORTE
8, 9 e 10 de abril, Matosinhos

VISITAS GUIADAS À TITAN DO PORTO DE LEIXÕES
Único no mundo, o titan é um monumental guindaste movido a vapor que 
documenta de forma privilegiada, a época da arquitetura e engenharia do ferro 
e da energia a vapor do século XIX.

Horário: 
10h-17h   

Local: 
Titan do Porto de Leixões  
Avenida General Norton de Matos 
(acesso via Rua do Godinho)
4450-208 Matosinhos
41.17921, -8.69744
         
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.

Link: 
https://titan-apdl.pt
FB @titan.o.renascer/

Contactos:
correio@apdl.pt
229 990 700



68PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Santa Maria da Feira

OFICINAS NO NÚCLEO DA INDÚSTRIA DAS ROLHAS DA CORTIÇA
Visita orientada ao núcleo das rolhas de Cortiça, seguida de visualização de 
filme informativo cedido pela APCOR e realização de trabalhos manuais com 
recurso a rolhas de cortiça reaproveitadas na execução dos trabalhos manuais. 
De onde vem a cortiça? Como se transforma em rolha? Será que a cortiça só 
serve para fazer rolhas? Todas estas questões serão respondidas na visita ao 
núcleo temático. 

Horário:
Ter a sex: 9h30-16h45   
Sáb e dom: 15h 

Local:
Museu Convento dos Loios
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira
4520 Santa Maria da Feira
40.92399, -8.54127
       
Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento reservado à frente do Museu/Elevador/Rampa de acesso/
Espaços de passagem amplos/Zonas de descanso/WC adaptado e com muda 
fraldas 
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.       
       
Link:
https://cm-feira.pt/

Contactos:
museuconventodosloios@cm-feira.pt
256 331 070



68 69PORTO E NORTE
8, 12, 13 e 14 de abril, Santa Maria da Feira

OFICINA “O ENGENHO DA LOURENÇA”   
Num imaginário de sonho e realidade, através da história de uma menina que 
gostava de fazer papel, o velho engenho da Lourença é um espaço de sedução 
para uma proposta mágica: transformar trapos de algodão em finas folhas de 
papel branco, feito à mão pelas crianças. 

OFICINA “A RECICLAGEM DO PAPEL”   
Partindo de um filme animado sobre a importância da reciclagem, nesta oficina, 
as crianças, após identificarem os materiais recicláveis, procedem à triagem 
do papel. De seguida, e após triturarem o papel produzem uma nova folha de 
papel, interiorizando assim a essência da reciclagem. 

OFICINA “O CARTUCHOS DE MERCEARIA”   
Oficina de produção de cartuchos num espaço que recria uma sacaria, podendo 
os participantes fazer os seus próprios cartuchos, de tamanhos variados e com 
utilidades distintas, interiorizando “o tempo das mercearias” e valorizando o 
papel do “papel” noutros tempos.

Horário: 
Ter a sex: 10h-11h30 | 14h30-16h

Local: 
Museu do Papel Terras de Santa Maria
Rua de Rio Maior, 338  -  4535-301 Paços de Brandão   
 
40.98137, -8.58468      

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento
reservado a pessoas com necessidades específicas.    
          
Link:
https://cm-feira.pt/museudopapel
FB @museudopapel
IG @municipio.smfeira/www.visitfeira.trave

Contactos:
museudopapel@cm-feira.pt 
256 307 850



70PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Santa Maria da Feira
         
VISITA NO MUSEU DE SANTA MARIA DE LAMAS
Potenciando parte do seu espólio e da sua alcunha de “Museu da Cortiça”, 
este espaço, partindo sobretudo do seu “Núcleo Museológico da Cortiça”, 
que combina Arqueologia industrial e Arte modelada em Cortiça natural e 
derivados, permitirá ao visitante perceber as características desta matéria e o 
seu percurso “Do Montado para o mundo”. Visitas adaptadas a diferentes faixas 
etárias e graus de ensino, com possibilidade de incluir a história “O mistério do 
desaparecimento das roupas do Sobreiro”.

Horário: 10h-12h | 14h30-16h30

Oficina Manuel Augusto Fontes:
Um mestre na arte de trabalhar a cortiça (Trabalho ao vivo)
A visita ao Museu permite assistir à realização da maquete do Museu, executada 
pelas mãos de um mestre na arte de trabalhar a cortiça, Manuel Augusto 
Fontes, cuja paixão declarada por este trabalho e pela sua matéria-prima de 
excelência é notória e digna de realce.

Horário: 9h30-12h30 | 14h-17h Marcação prévia obrigatória nas atividades

Preço: €3 

Local: 
Museu de Santa Maria de Lamas, Largo da Igreja, 90
Parque de Santa Maria de Lamas, 4535-412 Santa Maria de Lamas
40.977284, -8.570977

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.
  
Link:
www.museudelamas.pt
FB @museudelamas
IG @museu_de_lamas

Contactos:
geral@museudelamas.pt
227 447 468



70 71PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Santo Tirso

EXPOSIÇÃO
A Loja Interativa de Turismo vai apresentar fios & fios…mostrar moldes, 
tesouras e peças de tecido, que o tempo preservou. 

Horário: 
10h-18h        
 
EXIBIÇÃO DE FILMES
Testemunhos de operários… enredos de outrora… vivências de um tempo em 
que o ruído contínuo se misturava com cor, texturas e muito suor.
Horário: 11h e 18h

12 e 13 de abril, Santo Tirso
VISITAS GUIADAS
Compreender a dimensão social de um bairro operário… conhecer a arquitetura 
e o modo como o tempo reinventou a ocupação dos espaços.
Horário: 11h e 15h

Local: 
Loja Interativa de Turismo | C.M. Santo Tirso
Largo Coronel Batista Coelho, 54
4780-370 Santo Tirso
41.342995, -8.473789

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.       
        
Link:
www.cm-stirso.pt   
         
Contactos:
turismo@cmstirso.pt      
252 830 411



72PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, Santo Tirso
      
VISITAS GUIADAS AO CENTRO INTERPRETATIVO
DA FÁBRICA SANTO TYRSO
Visitas a um espaço dedicado à história e à memória da indústria têxtil. O 
visitante depara-se com a história da primeira empresa têxtil da outrora vila de 
Santo Tirso. A exposição permanente permite conhecer as principais datas da 
industrialização têxtil da região desde a fundação, em 1845, da Fábrica do Rio 
Vizela. O Centro Interpretativo aborda também os novos rumos da Indústria do 
Têxtil e Vestuário, os desafios do presente e as várias facetas da indústria da 
moda.

Horário: 
Seg a sex: 10h-16h
Sáb e dom: 14h-19h

Local: 
Centro Interpretativo da Fábrica Santo Tyrso 
Rua Dr. Oliveira Salazar, 88
4780-453 Santo Tirso
41.350374,-8.475733 
        
Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros
  
Link:
www.cm-stirso.pt              
     
Contactos:
museus@cm-stirso.pt            
252 809 120



72 73PORTO E NORTE
8, 11 a 14 de abril, Santo Tirso
        
VISITAS GUIADAS À FÁBRICA LANTAL
Visita pela fábrica, oportunidade para ver a verticalidade da empresa, desde a 
tecelagem aos acabamentos.

Horário:
Mediante marcação prévia (preferencialmente com 48h)

Local: 
Lantal 
Rua da Rosinha, 74 - Água Longa
4825-109 Santo Tirso
41.25289, -8.50350
         
Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros
 
Link:
www.lantal.com             
    
Contactos:
tomas.guimaraes@gv.lantal.pt
222 467 923 | 935 445 269  



74PORTO E NORTE
9 a 13 de abril, Santo Tirso
        
VISITA GUIADA AO MOSTEIRO DE SIGEVERGA
(LICOR DE SINGEVERGA)
A visita permite conhecer o processo produtivo de um licor monástico, destilado 
por processos artesanais e envelhecido em pipas de carvalho. Inclui degustação 
do licor.
Inclui, ainda, a observação, in loco, do quadro “A Adoração dos Reis Magos” 
doado por particular ao Mosteiro de Singeverga.
Trata-se de uma pintura a óleo do pintor veneziano do Séc. XVI Tintoreto, sendo 
a única obra, deste artista, existente em Portugal.
Encontra-se exposta no altar-mor da igreja abacial do Mosteiro.

Horário: 
9 abril: 10h | 11h | 16h
10 abril: 9h30
11, 12 e 13 abril: 10h30

Local: 
Província Portuguesa da Ordem Beneditina 
Rua Mosteiro de Singeverga, 200
4795-309 Roriz
41.34480,-8.36819 
        
Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros  

Link:
www.mosteirodesingeverga.com

Contactos:
abadia@mosteirodesingeverga.com
252 941 176



74 75PORTO E NORTE
8 a 14 de abril, São João da Madeira
         
VISITAS GUIADAS AO TURISMO INDUSTRIAL
DE S. JOÃO DA MADEIRA
Programa de visitas gratuitas aos parceiros do Turismo Industrial de S. João da 
Madeira. Para conhecer a história da indústria de S. João da Madeira e a atual 
Indústria.

Horário: 9h-12h30; 14h-17h30
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira 
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
         
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
Facebook @turismoindustrialsjm
IG @@turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204  
  



76PORTO E NORTE
8 de abril, São João da Madeira
       
EXIBIÇÃO DO DOCUMENTÁRIO “MAD ABOUT HATS”
MAD ABOUT HATS” é o único documentário a olhar para a história e o papel 
do chapéu de feltro, tanto como item de moda quanto uma declaração de 
estilo, como símbolo de divisões de classe, etiqueta e revolução industrial. O 
chapéu, nos nossos tempos, transformou-se num item de luxo excêntrico e 
sofisticado, ou simplesmente conseguiu ajudar os seus usuários a expressar a 
sua personalidade? Sabia que os chapeleiros realmente enlouqueceram devido 
ao mercúrio usado na fabricação de chapéus? 
Com o apoio do clube de cinema “Cine S. João” e do Museu da Chapelaria.

Horário: 21h
Duração: 60min
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros 
 
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
Facebook @turismoindustrialsjm
IG @@turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt 
256 200 204



76 77PORTO E NORTE
8 de abril, São João da Madeira

WORKSHOP “MOLDURAS DE FAMÍLIA”  
O Workshop “Molduras de Família”, inserido no ciclo de workshops “Entrelaçar 
com feltro”, procura recuperar a tradição e o saber-fazer associado ao 
manuseio do feltro, aliando-os à transformação deste material em acessórios 
de moda e de decoração contemporâneos, onde o design é sua imagem de 
marca. Dinamizado por Filomena Almeida, promotora do projeto FELTRANDO, 
este ciclo pretende, ainda, sensibilizar para a importância da sustentabilidade, 
da ecologia e possibilidade de reutilização de materiais industriais sem mais 
uso. Neste workshop propõe-se a criação de uma moldura especial, onde possa 
colocar a sua fotografia predileta.

Horários: 14h
Duração: visita 30 min. + workshop 3h
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 
Preço: €40 |+ 15 anos, interessados e com aptidão pelos trabalhos manuais
Nº de participantes: entre 5 e 10 pessoas 

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros 
 
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
Facebook @turismoindustrialsjm
IG @@turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt 
256 200 204



78PORTO E NORTE
9 de abril, São João da Madeira

EXPOSIÇÃO
Inauguração da Exposição “ A Escola Antiga Vs Nova Escola” na Viarco, única 
fábrica de lápis em Portugal, que guarda em si uma história com mais de cem 
anos e continua a preservar máquinas centenárias.

Horário: 18h
Marcação prévia obrigatória: 
turismoindustrial@cm-sjm.pt
256 200 204

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros

Link: 
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm 
IG @turismoindustrialsjm

Contactos: 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 
256 200 204



78 79PORTO E NORTE
9 de abril, São João da Madeira
         
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
Roteiro de captação de imagens pelo Património Industrial de S. João da 
Madeira.

Horário: 10h-16h
Duração: 5 horas
+ 16 anos portadores de máquina fotográfica ou telemóvel com câmara
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito

Local: 
Centro de Arte de S. João da Madeira 
Rua da Fundição
3700-119 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros, para autocarros e lugares reservados 
para pessoas com necessidades específicas.     
         
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204



80PORTO E NORTE
10 de abril, São João da Madeira
         
À CONVERSA: DO GESTO INDUSTRIAL ÀS ARTES PERFORMATIVAS.
TEASER DO PROCESSO DE CRIAÇÃO
À conversa com Liliana Mota e Catarina Alves sobre o estudo artístico que está 
a ser desenvolvido na Torre da Oliva em parceria com as fábricas do Turismo 
Industrial, em que se cria uma analogia entre o consumismo e o gesto mecânico 
da indústria produtiva da qual resultará uma performance artística em dança.

Horário:10h30 
Duração: 60 a 90min
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
         
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204



80 81PORTO E NORTE
11 de abril, São João da Madeira
         
EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA
NO CENTRO TECNOLÓGICO DO CALÇADO (CTCP)
Proporcionar uma experiência de aprendizagem prática, que visa o 
desenvolvimento de um modelo físico de um porta-moedas no FabLab, com 
recurso à manufatura e incorporação de peças personalizadas por impressão 
digital e impressão 3D. 
O CTCP disponibiliza os recursos e todos os materiais necessários à elaboração 
do modelo.
No final da sessão os participantes ficam com os modelos que desenvolveram. 

Horário: 14h30 
Duração: 3 horas
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 
Nº de participantes: 5 a 12

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
         
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204  



82PORTO E NORTE
12 e 14 de abril, São João da Madeira
         
VISITA INTERATIVA | MÃOS DE SAPATEIRO
Ao longo do Museu do Calçado os visitantes encontram diversos tipos de 
objetos, sapatos, máquinas e ferramentas, fechados nas suas vitrines. Nesta 
visita especial e extraordinária poderá manipular algumas das ferramentas e 
componentes com que se produz calçado. Sinta-se na pele de um sapateiro.

Horário: 14h
Duração: 45 a 60min
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito
  
Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros, autocarros e lugares reservados para 
pessoas com necessidades específicas

Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204



82 83PORTO E NORTE   
12 e 14 de abril, São João da Madeira

CONHECER O MUSEU DA CHAPELARIA
PELO OLHAR DE EX-OPERÁRIOS DA FÁBRICA
Nesta visita, são apresentadas todas as fases de fabrico de um chapéu, as 
máquinas, ferramentas e matérias-primas que contribuem para o processo 
de produção e também alguns dos testemunhos de muitos ex-operários que 
fizeram chapéus para cabeças de todo o mundo. Antes da visita terminar, 
pode assistir-se ao acabamento de um chapéu, pelas mãos da D. Deolinda, ex-
operária da Empresa Industrial de Chapelaria.

Horário: 
12 e 14 de abril: 15h30 
Duração: 45 a 60 minutos
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

Preço: gratuito

Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
         
Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm
  
Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204



84PORTO E NORTE
13 de abril, São João da Madeira
         
WORKSHOP SERIGRÁFICO NA EMPRESA BULHOSAS
Seleção de imagem, digitalização, passagem de fotolito, abertura de quadro e 
várias técnicas de impressão serigráfica. Para conhecer todas as fases para 
serigrafar de forma manual e  também a tecnologia atual de impressão de 
ponta da empresa.

Horário: 10h
Duração: 1h
Marcação prévia obrigatória: 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 
Nº participantes: 5 a 12
Promotor: Bulhosas

Preço: gratuito
  
Local: 
Turismo Industrial de S. João da Madeira
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros,
autocarros e lugares reservados para
pessoas com necessidades específicas

Link:
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt 
FB @turismoindustrialsjm
IG @turismoindustrialsjm

Contactos:
turismoindustrial@cm-sjm.pt        
256 200 204



84 85PORTO E NORTE
10 de abril, Trofa
         
VISITA AO ROTEIRO DOS SANTEIROS DO VALE DO CORONADO
Visita comentada a uma oficina de um dos santeiros do Vale do Coronado 
subordinada ao tema: “A produção de Arte Sacra no Vale do Coronado” e que 
contará com o envolvimento e testemunho de um dos santeiros. Pretende-
se promover e salvaguardar todo o património cultural material e imaterial 
relacionado com o saber-fazer dos santeiros do vale do coronado. 

Horário: 9h30-12h30

Ponto de partida:
Largo da Igreja de São Mamede do Coronado
4785-624 Trofa

Link:
www.mun-trofa.pt

Contactos:
geral@mun-trofa.pt    
252 409 290



86PORTO E NORTE
9 e 10 de abril, Vila Pouca de Aguiar

VISITAS GUIADAS AO CENTRO INTERPRETATIVO
MINEIRO DE JALES 
Narradas na primeira pessoa, as estórias dos antigos mineiros são o fio 
condutor da visita ao Centro Interpretativo Mineiro de Jales e aos espaços 
envolventes que evocam a presença da companhia mineira ao longo de seis 
décadas na região.

Horário: 
10h-12h | 14h-16h 
 
Local: 
Centro Interpretativo Mineiro de Jales  
Caminho Municipal 1172-1, s/n - Campo de Jales
5450-341 Vila Pouca de Aguiar
41.46141, -7.59148

Estacionamento: 
Estacionamento para veículos ligeiros    
          
Link: 
www.jf-vreiajales.pt         
    
Contactos:
cimineirojales@gmail.com 
259 458 133 



86 87PORTO E NORTE
14 de abril, Vila Nova de Famalicão

VISITA GUIADA À ADEGA CASA DA TORRE
Nesta propriedade, Adega Casa da Torre, com cinco hectares de vinha com 
as castas Loureiro, Alvarinho e Sauvignon Blanc, são vinificadas as uvas das 
três quintas pertencentes à família, dando origem ao Vinho Verde Quinta do 
Cruzeiro – Loureiro, Arinto, Trajadura e ao Vinho Regional Minho Sousa Lopes 
– Loureiro, Chardonnay.
A visita inclui o reconhecimento da adega e dos processos relacionados com a 
produção, e finaliza com uma degustação de 2 vinhos sugeridos pelo Eng. Sousa 
Lopes.

Horário: 12h e 17h
     
Local:
R. Dr Carlos Araújo Chaves, 50
4760-551 Louro - Vila Nova de Famalicão
    
Link:
https://adegacasadatorre.com/

Contactos:
934 030 209



88PORTO E NORTE
14 de abril, Vila Nova de Famalicão

VISITA GUIADA À CASA GRANDE – FÁBRICA DO CHOCOLATE
Casa Grande - Fábrica do Chocolate. Mestres Chocolateiros, produzem os 
chocolates desde a transformação do cacau selecionado até à modelagem final 
do chocolate. Dedicam-se principalmente à produção de linhas de chocolate 
artesanal, dirigindo-se assim a um mercado Gourmet. A visita leva-nos a 
conhecer todo o processo de produção.
Horário: 10h e 15h

Local:
Rua São João, Lugar dos Curros
4760-721 Vila Nova de Famalicão

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado a pessoas 
com necessidades específicas.
     
Link:
www.casagrande.pt/

Contactos:
252 415 252



88 89PORTO E NORTE
14 de abril, Vila Nova de Famalicão

VISITAS GUIADAS MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO
O NÚCLEO DE LOUSADO
Museu Nacional Ferroviário - O Núcleo de Lousado é um dos polos que 
o Museu Nacional Ferroviário possui distribuídos pelo país, dedicados à 
divulgação e preservação da história ferroviária Portuguesa. A exposição é feita 
cronologicamente de 1875 a 1965, tendo por objetivo mostrar as suas diversas 
tipologias.
Entre os vários espaços, e durante a visita é possível encontrar as instalações 
que remetem para o processo de industrialização em Portugal tais como a 
serração, a carpintaria e a secção de tornos com a maquinaria instalada no 
século XIX. 

Horário: 11h e 16h

Local:
Largo da Estação de Lousado, 2
4760-623 Lousado – Vila Nova de Famalicão

Link:
www.cm-vnfamalicao.pt/museu-ferroviario

Contactos:
museuferroviario@famalicao.pt
252 153 646



90PORTO E NORTE
8, 11 a 14 de abril, Vimioso

PEDDY PAPER
Peddy paper desde o Centro Interpretativo das Minas de Argozelo (CIM), 
passando pelo Parque Mineiro, entrada da Mina e regresso ao CIM. 
Duração: 1h, mediante marcação prévia      
  
PASSEIO PEDESTRE “ROTA DOS MINEIROS DE ARGOZELO”
O passeio tem início no Centro Interpretativo das Minas de Argozelo, com 
passagem pelo Parque Mineiro, Ponte do Mineiro e Entrada das Minas. Conta 
ainda, com uma variante ao Santuário de São Bartolomeu. 
Duração: 1h, mediante marcação prévia

“HISTÓRIAS CONTADAS NA 1ª PESSOA”
Exibição de filme que mostra relatos dos mineiros de Argozelo, seguida de 
visita ao Centro Interpretativo das Minas de Argozelo, com identificação das 
narrativas escutadas. 
Duração: 1h, mediante marcação prévia

Local:
Centro Interpretativo das Minas de Argozelo
Rua do Calvário, 5230-028 Vimioso
41.638958, -6.603128 

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservadoa pessoas 
com necessidades específicas
    
Link:
www.cm-vimioso.pt  

Contactos:
paulo.braz@cm-vimioso.pt 
967 058 902



90 91FICHA TÉCNICA
Conteúdos recolhidos junto dos parceiros da rede de Turismo Industrial,

pelas Entidades Regionais de Turismo Alentejo e Ribatejo, Algarve,
Centro de Portugal, Porto e Norte e Direção Regional de Turismo dos Açores

www.visitazores.com
www.visitalentejo.pt

www.turismodoalgarve.pt
turismodocentro.pt
www.portoenorte.pt 

www.visitportugal.com

Conceção: GizDesign.com
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