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Aqui, as fábricas narram a nossa história e tornam-se museus vivos onde poderá

conhecer o processo produtivo, distinto na tradição e na modernidade, bem como a

ligação e os antecedentes históricos que estas atividades económicas guardam na

memória das comunidades locais.

Desde as fábricas reais da Serra da Estrela até ao Museu do

Vidro na Marinha Grande, são vários os empreendedores

nacionais que o convidam a visitar as suas instalações e assistir a

todo o processo produtivo de peças de autor.

No Oeste, onde a refinada arte da cerâmica reina, o difícil será

escolher por onde começar!

Inspirada na paixão pela cerâmica, a António Rosa Ceramics, em

Alcobaça, proporciona uma visita marcada pela tradição da

manufatura concelhia, mas também pelo design avançado

assumidamente português.

Na Região de Leiria, conheça um legado histórico incalculável através de

visitas a unidades fabris do setor do vidro automático e de laboratório. Na

Marinha Grande pode ainda visitar o Museu do Vidro, a Crisal e a Normax.

Na PoeirasGlass deixe-se encantar pelo processo do vidro soprado

manualmente pelo Mestre Poeiras. É possível aprender todo o processo,

desde o sopro, à técnica do Fusing ou maçarico.

Nos moldes e plásticos, a Moldoeste, a Planimolde e a Plimat, apresentam

produtos para as diversas áreas da indústria, desde a construção civil à área

farmacêutica.

Na Maceira, concelho de Leiria, o Museu do Cimento da Fábrica Maceira-

Liz tem todo um espólio de maquinaria ativo merecedor de visita. O Museu

narra a história de uma empresa revolucionária na região, e na comunidade

onde se insere, e que se mantém até aos nossos dias.

O MIAT – Museu Industrial e Artesanal do Têxtil, em Mira de Aire, concelho

de Porto de Mós, homenageia os empresários e os operários que

trabalharam na indústria têxtil desde 1920 até à atualidade. O seu acervo é

inestimável para a compreensão e valorização do ciclo da lã, sendo possível

aos visitantes acompanhar todo o processo de transformação da lã desde a

tosquia, lavagem, cardação, fiação, tinturaria e tecelagem.

NO CENTRO DE PORTUGAL, AS MÃOS DE
OPERÁRIOS CONTAM ESTÓRIAS QUE O
TRANSPORTAM PARA O MUNDO DA INDÚSTRIA
VIVA E DO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL DO PAÍS.

https://turismodocentro.pt/regiao/serra-da-estrela/
https://turismodocentro.pt/poi/museu-do-vidro/
https://turismodocentro.pt/regiao/oeste/
http://www.antoniorosa.pt/
https://turismodocentro.pt/concelho/alcobaca/
https://turismodocentro.pt/regiao/leiria/
https://turismodocentro.pt/concelho/marinha-grande/
https://turismodocentro.pt/poi/museu-do-vidro/
https://crisal.pt/
https://www.normax.pt/
http://www.poeirasglass.pt/
https://www.grupomoldoeste.com/#moldoeste
https://planimolde.pt/pt/
https://www.plimat.pt/index.php/produtos
https://turismodocentro.pt/concelho/leiria/
https://www.secil-group.com/museu/
https://www.miat.pt/
https://turismodocentro.pt/concelho/porto-de-mos/


 

Em breve, teremos as empresas que desenham e criam os mais belos

exemplares de moda e têxtil, para vestir ou decorar. Até lá, espreite a

CHIcoração e surpreenda-se com o amor que é colocado em cada peça.

Na região do Médio Tejo, o Núcleo Museológico da Central Elétrica de

Tomar, testemunha a produção de energia (hidráulica e elétrica),

apresentando a história da eletrificação de Tomar.

Já no Núcleo da Fundição Tomarense os equipamentos, ferramentas e

utensílios, que marcam as atividades realizadas nas oficinas de fundição,

serralharia e rebarbagem, preservam e salvaguardam a memória da sua

importância na comunidade local.

Um pouco mais a Norte, na cidade montanhosa da Covilhã, antigas fábricas ganham uma

nova vida acolhendo designers e artistas que criam os seus produtos em instalações

renovadas e modernas. 

A antiga Fábrica António Estrela/Júlio Afonso, hoje New Hand Lab, transforma-se em

laboratório criativo que acolhe as mais inovadoras iniciativas de criadores locais. 

E as fábricas reais da Serra da Estrela dão lugar ao Museu dos Lanifícios da Universidade

da Beira Interior, onde poderá conhecer a história antiga desta tradição regional. Um dos

pontos de passagem obrigatória da Rota da Lã – Translana.

Ainda na Serra da Estrela, em Manteigas, a Burel Factory e a Ecolã Portugal são

verdadeiros casos de sucesso na arte de trabalhar a lã da ovelha bordaleira.

Sabia que em Manteigas há um hotel onde pode descobrir a história da tecelagem da lã e

os segredos do burel?

No Tramagal, concelho de Abrantes, o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira conta a história

da importância de Eduardo Duarte Ferreira na vila. O símbolo da borboleta encontra-se

recriado em documentos e peças patentes, ao longo dos tempos áureos da fábrica. Crê-se,

romanticamente, que a história do MDF pode ser explicada como a metamorfose da

borboleta. E há que saber responder à afirmação ‘O Nosso Bem Mais Precioso’.

https://chicoracao.com/pt/
https://turismodocentro.pt/regiao/medio-tejo/
https://turismodocentro.pt/regiao/medio-tejo/
https://museusdaenergia.org/patrimonios/20-central-electrica-da-levada-de-tomar
https://museusdaenergia.org/patrimonios/20-central-electrica-da-levada-de-tomar
https://turismodocentro.pt/concelho/tomar/
https://visit-tomar.com/Places/Details/fundicao-tomarense-nucleo-museologico?cat=wtd&home=true
https://turismodocentro.pt/artigo/covilha-uma-cidade-serrana-muito-especial/
https://www.newhandlab.com/
http://www.museu.ubi.pt/
http://www.museu.ubi.pt/?cix=3064&lang=1
https://turismodocentro.pt/regiao/serra-da-estrela/
https://turismodocentro.pt/concelho/manteigas/
https://www.burelfactory.com/pt/
https://ecolaportugal.com/pt/home-2/
https://turismodocentro.pt/concelho/abrantes/
http://cm-abrantes.pt/index.php/noticias/858-museu-metalurgica-duarte-ferreira-em-tramagal
http://cm-abrantes.pt/index.php/noticias/858-museu-metalurgica-duarte-ferreira-em-tramagal


 

Em Estarreja, a futura Fábrica da História transportará na sua

essência o que é diferenciador, eternizando e imaterializando,

desta forma, a história de Estarreja e da cultura do arroz.

Na Região de Coimbra, em Cantanhede, o Museu da Pedra

preserva e divulga um importante acervo de antigas obras de arte

elaboradas em pedra de Ançã.

ZX Spectrum diz-lhe alguma coisa? O primeiro computador de

muitos e toda uma memória de jogos está patente no Museu que

lhe dá nome.

Na Praia da Tocha, a arte xávega encontra-se bem documentada

ao nível histórico, sociocultural e etnográfico, no CIAX – Centro de

Interpretação da Arte Xávega.

Em Coimbra, delicie-se com uma cerveja artesanal Praxis.

Aproveite e conheça o processo produtivo das Cervejas de

Coimbra e o espólio do Museu.

UMA VIAGEM PELAS INDÚSTRIAS TRADICIONAIS DO CENTRO DE PORTUGAL É UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA

ONDE CADA FÁBRICA GUARDA UM SEGREDO DE UMA ARTE, DE UMA REGIÃO, DE UM POVO. PORQUE ESPERA?

Em Seia, o Museu Natural da Eletricidade proporciona uma viagem na história da

eletricidade, dando a conhecer o desenvolvimento tecnológico e industrial na

produção de energia elétrica durante o século XX.

Na região Dão Lafões, mais concretamente em Viseu, a indústria extrativa possui

apontamento no Museu do Quartzo. Em Várzea de Calde, concelho de Viseu, o

Museu do Linho salvaguarda e preserva a tradição do linho e da lavoura tradicional.

Continuando em direção ao atlântico, em Ílhavo, parta à

descoberta do Museu e Fábrica Vista Alegre. O Museu dedica-

se a promover a salvaguarda e interpretação do património

industrial da fábrica e ainda o percurso histórico da sua

comunidade operária. Na fábrica coloque as mãos na massa,

modele e pinte uma peça. No final do percurso, leve-a para

casa. Ficará como memória de uma visita inesquecível.

https://turismodocentro.pt/concelho/estarreja/
https://www.cm-estarreja.pt/fabricadahistoria
https://turismodocentro.pt/regiao/coimbra/
https://turismodocentro.pt/concelho/cantanhede/
https://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/entidade/1744/museu-da-pedra
https://loadzx.com/
https://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/entidade/3218/centro-de-interpretacao-de-arte-xavega
https://www.beerpraxis.com/
https://turismodocentro.pt/concelho/seia/
http://museuelectricidade.cm-seia.pt/
https://turismodocentro.pt/regiao/viseu-dao-lafoes/
https://turismodocentro.pt/concelho/viseu/
https://visitviseu.pt/museu.php?item=45
https://visitviseu.pt/museu.php?item=46
https://turismodocentro.pt/concelho/ilhavo/
https://vistaalegre.com/pt/t/vaa_visitemuseudavistaalegre_omuseuvistaalegre-1


 


