


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!



CENTRO 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 



CENTRO 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 



CENTRO 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 



CENTRO 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



CENTRO 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 



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



CENTRO 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



FICHA 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
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