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À Descoberta do Turismo Industrial
10 a 16 de abril de 2023

O Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial convida à partici-
pação na segunda edição da iniciativa nacional “À descoberta do Turismo Industrial” 
que decorre de 10 a 16 de abril de 2023 e que visa revelar e promover os locais e 
experiências associados à indústria viva e ao património industrial em Portugal.

A valorização desta oferta turística diferenciadora é o mote para a realização de 
diferentes atividades destinadas a todos, incluindo as famílias, que decorrerão em 
diversas localidades do país.

Visitar fábricas em laboração e equipamentos museológicos, compreender os pro-
cessos de fabrico, perceber o funcionamento da maquinaria e experimentar o produ-
to final, são exemplos de programas originais que poderão ser usufruídos no decurso 
desta semana. 

Aceite o convite e parta à descoberta do património cultural e das atividades produ-
tivas dos territórios que refletem o que é – ou o que já foi – feito em Portugal.

Consulte a Agenda e participe!



AÇORES
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AÇORES

10 a 14 de abril
HORTA

Peddy Paper no Museu 
da Fábrica da Baleia de Porto Pim
“Peddy Paper na Fábrica” é um jogo destinado a famílias. Inicialmente é realizada uma breve 
visita pela fábrica e, de seguida, as equipas têm de encontrar as respostas do jogo pelo museu.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00-17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: 5 euros por visitante

.  Local : 
Monte da Guia 
9900-011 Horta. 
38.523715875139494, -28.62322156162962

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 292 292 140
Email: geral@oma.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: https://www.oma.pt / FB @oma.acores / IG @fabricadabaleia

mailto:geral@oma.pt
https://www.oma.pt
mailto:@oma.acores
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AÇORES

10 a 14 de abril
HORTA

Scrimshaw no Museu 
da Fábrica da Baleia de Porto Pim
Nesta oficina fala-se acerca do Scrimshaw, a arte de entalhe e gravação ou pintura em dentes 
e ossos da mandíbula de cachalotes, e a sua importância para os baleeiros. Os participantes 
replicam esta arte antiga criando uma peça de Scrimshaw, usando a técnica de gravação feita 
em sabonete com graxa.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h00-17h00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Monte da Guia 
9900-011 Horta
38.523715875139494, -28.62322156162962

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 292 292 140
Email: geral@oma.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: https://www.oma.pt / FB @oma.acores / IG @fabricadabaleia

mailto:geral@oma.pt
https://www.oma.pt
mailto:@oma.acores
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AÇORES

10 a 14 de abril
HORTA

Visita Guiada Histórica / Visita Guiada 
Multissensorial ao Museu da 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. Destaque para a 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.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00-17h00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: 5 euros por visitante

.  Local : 
Monte da Guia 
9900-011 Horta
38.523715875139494, -28.62322156162962

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 292 292 140
Email: geral@oma.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: https://www.oma.pt / FB @oma.acores / IG @fabricadabaleia

mailto:geral@oma.pt
https://www.oma.pt
mailto:@oma.acores
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AÇORES

10 a 15 de abril
RIBEIRA 
GRANDE

Cultura do chá nos Açores
Fábrica Chá Porto Formoso
Visita guiada à plantação e Fábrica de Chá Porto Formoso, dando a conhecer toda a fileira do chá 
(Camellia sinensis), desde a colheita ao processo de transformação industrial bem como toda a 
riqueza histórica e etnográfica que estão associadas ao chá dos Açores.
Depois de um curto vídeo de introdução e de uma breve explicação sobre os chás e o seu modo 
de preparação, o visitante tem oportunidade de degustar o Chá Porto Formoso numa sala tradi-
cional e também de adquirir produtos típicos.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

09h00-17h00 
Não é obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Estrada Regional, 24
9625-413 Porto Formoso
São Miguel Açores
N 37 48.920’ W 025 25.497’  (37.815333333333, -25.42495)

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 296 442 342
Email: geral@chaportoformoso.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.chaportoformoso.com

mailto:geral@chaportoformoso.com
http://www.chaportoformoso.com
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AÇORES

11 a 14 de abril
RIBEIRA 
GRANDE

Visita a um testemunho de indústria viva 
– produção de chá em método ortodoxo | 
Plantações de Chá Gorreana
Visita guiada a uma fábrica de chá, que desde 1883 produz chá verde ou preto. Os visitantes 
poderão assistir a todo o processo de fabrico, da apanha ao embalamento do chá, tendo a opor-
tunidade de degustar o produto final no fim da visita.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

08h00 - 16h00 (intervalo entre as 12h00 e as 13h00) 
(Nota: A produção do chá só decorre entre abril e outubro 
e irá depender da quantidade de chá que se colheu no dia anterior).
Não é obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Plantações de Chá Gorreana, S/N Maia
9625-304 Ribeira Grande
37.81844, -25.40247

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 296 442 349
Email: gorreanazores@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.gorreana.pt

mailto:gorreanazores@gmail.com
http://www.gorreana.pt
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AÇORES

10, 14 e 16 
de abril
SANTA CRUZ 
DAS FLORES

À caça de cetáceos 
na Fábrica da Baleia do Boqueirão
Depois de uma visita guiada à Fábrica da Baleia do Boqueirão, uma antiga fábrica de proces-
samento de cachalotes, onde se dá a conhecer a história da faina baleeira na ilha das Flores e 
todo o trabalho que acontecia no interior da fábrica durante os seus 40 anos de funcionamento 
(1944-1984), os participantes são desafiados a descobrir os cetáceos previamente escondidos 
nas instalações (exterior e interior), através das pistas fornecidas e da informação dada ao longo 
da visita.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS (crianças até aos 10 anos)
.  Horário : 

14h00 - 17h00
Não é obrigatória marcação prévia
Custo: Gratuito

.  Local : 
Fábrica da Baleia do Boqueirão
Rua do Boqueirão nº 2
9970-390 Santa Cruz das Flores – Açores  
39.46310067271872, -31.129910908834873

.  Contacto : 
Telef.:  (+351) 292 592 159
Email: museu.flores.info@azores.gov.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.museu-flores.azores.gov.pt

mailto:museu.flores.info@azores.gov.pt
http://www.museu-flores.azores.gov.pt
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AÇORES

11, 12 e 16 
de abril
SANTA CRUZ 
DAS FLORES

Descobrir o Museu das Flores 
– Fábrica da Baleia do Boqueirão
Depois de uma visita guiada à Fábrica da Baleia do Boqueirão, uma antiga fábrica de processa-
mento de cachalotes, onde se dá a conhecer a história da faina baleeira na ilha das Flores e todo 
o trabalho que acontecia no interior da fábrica durante os seus 40 anos de funcionamento (1944-
1984), os participantes recebem um envelope com uma pergunta cuja resposta encontrarão 
nos painéis expositivos e os encaminhará para um novo envelope – a pontuação é atribuída pelo 
numero de respostas certas e tempo de resolução dos enigmas.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS (crianças entre os 10 e os 13 anos)
.  Horário : 

14h00 - 17h00
Não é obrigatória marcação prévia
Custo: Gratuito

.  Local : 
Fábrica da Baleia do Boqueirão
Rua do Boqueirão nº 2
9970-390 Santa Cruz das Flores – Açores  
39.46310067271872, -31.129910908834873

.  Contacto : 
Telef.:  (+351) 292 592 159
Email: museu.flores.info@azores.gov.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.museu-flores.azores.gov.pt

mailto:museu.flores.info@azores.gov.pt
http://www.museu-flores.azores.gov.pt


12

AÇORES

12 de abril
SÃO ROQUE 
DO PICO

Um dia na Fábrica - Museu do Pico/
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.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h30 - 15h30
Marca ção prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua do Poço
9940-361 São Roque do Pico
38.530070, -28.321878

.  Contacto : 
Telef.:  (+351) 292 679 340
Email:  museu.pico.info@azores.gov.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museu-pico.azores.gov.pt / www.facebook.com/museudopico

mailto:museu.pico.info@azores.gov.pt
http://www.museu-pico.azores.gov.pt
http://www.facebook.com/museudopico
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ALENTEJO 
eRIBATEJO
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ALENTEJO e RIBATEJO

10 a 15 de abril
BEJA

Conhecer a Herdade da Figueirinha
Conhecer a vinha e olival, suas castas e variedades. Visita ao lagar com explicação como tudo se 
processa com prova de azeite, terminando depois na adega, com uma pequena prova de vinhos 
e visita à cave.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Dias 10,12,13,14 – 10h00-18h00
Dias 11,15  – 14h00-18h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Adega da Figueirinha
7800-740 São Brissos - Beja
38.05072 , -7.92675

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 966 902 828
Email: josegoncalves@figueirinha.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.figueirinha.pt

mailto:josegoncalves@figueirinha.pt
http://www.figueirinha.pt
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ALENTEJO e RIBATEJO

16 de abril
GRÂNDOLA

Peddy paper patrimonial, 
nas minas do Lousal
Atividade prática que consiste na realização de um peddy paper pela antiga aldeia mineira do 
Lousal com vista à descoberta da sua identidade e dos patrimónios industriais, geológico e 
humano.

ATIVIDADE COM FAMÍLIAS 
.  Horário : 

15h30
Marcação prévia obrigatória, até 48 horas antes
Custo: 7,50 €/pax | 15€/família

.  Local : 
Mina de Ciência – Centro Ciência Viva do Lousal
Av. Frédéric Velge, s/n
7570-019 Lousal
38.036242 -8.426558

.  Contacto : 
Telef.:  (+351) 269 750 520
Email: acolhimento@lousal.cienciaviva.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.lousal.cienciaviva.pt

mailto:acolhimento@lousal.cienciaviva.pt
http://www.lousal.cienciaviva.pt
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ALENTEJO e RIBATEJO

12 a 16 de abril
MARVÃO 

Olivoturismo no Lagar Museu 
- Azeite Castelo de Marvão
Visita guiada ao lagar, com passagem pelo olival tradicional, antigo lagar de prenssas e pro-
va dos diferentes azeites de azeitona galega em paring com produtos regionais de Marvão. 
Explicação do processo de extracção de azeites Virgens, contextualização do montado Norte 
Alentejano na zona da Raia onde nos encontramos.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00 - 12h00 | 15h00 - 17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: 20,00€ €/pax

.  Local : 
Lagar Museu, Galegos  
7330-063  Marvão
39.36919, -7.32594

.  Contacto : 
Telem.:  (+351) 938 029 250 
Email: azeite@castelodemarvao.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.castelodemarvao.pt

mailto:azeite@castelodemarvao.pt
http://www.castelodemarvao.pt
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ALENTEJO e RIBATEJO

15 de abril
PONTE 
DE SOR

Centro de Artes e Cultura 
de Ponte de Sor
O Centro de Artes e Cultura foi no passado uma Fábrica de Moagem de Cereais e Descasque 
de Arroz. Os Núcleos de Arqueologia Industrial da antiga Fábrica, atualmente em processo 
de musealização, estão visitáveis e permitem descobrir este património tão importante, bem 
como todo o restante espaço do Centro de Artes.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Dia 15 
10h30 - 12h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Avenida da Liberdade, nº 64 – F
7400 – 218 Ponte de Sor 
39.25494205282736, -8.0099727807038.

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 242 291 581
Email: turismo@cm-pontedesor.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-pontedesor.pt

mailto:turismo@cm-pontedesor.pt
http://www.cm-pontedesor.pt
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ALENTEJO e RIBATEJO

10 a 15 de abril
REGUENGOS 
DE MONSARAZ

Visitas à fábrica de tecelagem
Wool d’love Indústria e Serviços
Visitas guiadas à Fábrica Alentejana de Lanifícios, onde são produzidas de forma manual e tradi-
cional as famosas mantas alentejanas.

VISITA GUIADA / DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

9h00 – 13h00 – 15h00 – 17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: 5€ por pessoa

.  Local : 
Rua dos Mendes 79
7200-302 Reguengos de Monsaraz
38.42233, -7.52871

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 266 502 179
Email: fabrica@fabricaal.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fabricaal.com

mailto:fabrica@fabricaal.com
http://www.fabricaal.com
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ALENTEJO e RIBATEJO

10 a 16 de abril
RIO MAIOR

Descobrir as salinas de Rio Maior
Cooperativa dos Produtores de Sal 
de Rio Maior, CRL
Visita à Cooperativa dos Produtores de Sal, para conhecer todo o processo de produção do Sal e 
as origens da Cooperativa, que data de 1979.
O Workshop procura mostrar a tradição e o saber-fazer associado ao manuseio de todo o proces-
so e transformação do Sal.

OFICINAS / WORKSHOP / EXPOSIÇÃO / 
ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

14h30 – 16h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: - 10€

.  Local : 
Rua dos Templários, nº2 | 2040-133 Rio Maior/Marinhas do Sal 
39.36484630944738, -8.944958898884906

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 961421954 
Telef.: (+351) 243 991433
Email: geral@coopsal.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.salinasriomaior.pt

mailto:geral@coopsal.com
http://www.salinasriomaior.pt
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ALENTEJO e RIBATEJO

10 a 16 de abril
RIO MAIOR

Visita ao lagar Azeite Fonte da Bica, Lda.
Visita guiada aos espaços: Lagar (processo de produção, armazenagem e embalamento); Museu 
(exposição de peças antigas relacionadas com olivicultura) e respetiva Loja do Lagar.
A visita poderá ainda ser complementada com provas comentadas de diferentes variedades de 
Azeite e com Degustação de produtos Azeite Fonte da Bica juntamente com outros produtos 
locais.

VISITAS GUIADAS / PROVAS DE AZEITE / DEGUSTAÇÃO
.  Horário : 

10h00 - 12h30 – 14h00 – 18h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: Visita guiada ao Lagar, Museu e Loja do Lagar: gratuita

Visita guiada ao Lagar, Museu e Loja do Lagar + Prova de Azeites: 8,00€
Visita guiada ao Lagar, Museu e Loja do Lagar + Prova de Azeites e Degustação 
de Produtos Azeite Fonte da Bica: 15,00€

.  Local : 
Rua da Esperança, nº 45, Fonte da Bica
2040-091, Rio Maior
39.36426, -8.95088

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 906 895 / (+351) 919 984 301

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fontedabica.com

http://www.fontedabica.com
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ALENTEJO e RIBATEJO

13 a 16 de abril
SANTIAGO 
DO CACÉM

Visita guiada ao Engenho de Moagem 
- Museu da Farinha
Visita guiada ao Engenho de Moagem da Fábrica de Moagem de José Mateus Vilhena, em S. 
Domingos, Santiago do Cacém, agora reabilitado como Museu da Farinha.
Sensibilização para a importância da preservação e divulgação da única Fábrica de moagem de 
ramas do início do século XX, mecanizada. Todo o equipamento de moagem se mantém no seu 
sítio, em bom estado de conservação.
Durante a visita, será exibido um filme, produzido e realizado pelo Museu da Farinha, que docu-
menta uma atividade realizada pelo Museu em 2015 envolvendo a comunidade de S. Domingos 
e que consistiu na recriação dos trabalhos respeitantes ao ciclo do milho, como se realizavam 
na primeira metade do séc. XX.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h00 - 18h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua 1º de Maio, 36 
7540-415 S. Domingos, Santiago do Cacém
N 37 55.799’ W 008 32.290’

.  Contacto : 
Telem.: 961 388 217
Email: museudafarinha@gmail.com 

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museu-da-farinha1.webnode.pt/

mailto:museudafarinha@gmail.com
https://museu-da-farinha1.webnode.pt/
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ALENTEJO e RIBATEJO

10 a 16 de abril
VILA VIÇOSA

Trilho Pedonal da Paisagem 
à Arqueologia
No meio da pacatez alentejana a indústria do mármore não deixa ninguém indiferente. 
A Rota do Mármore AE dá a conhecer o Anticlinal dos Mármores, numa experiência de Turismo 
Industrial que percorre três momentos chave da vida do mármore: Extração, Transformação e 
Utilização do Mármore.  
O programa começa com uma breve explicação de geologia no Núcleo Documental do Mármore. 
Durante os dias úteis, a visita decorrerá na mais impressionante pedreira do Anticlinal e numa 
unidade de transformação onde poderão ser observados os processos de extração e transforma-
ção do mármore. No fim-de-semana a visita permitirá conhecer um conjunto de deslumbrantes  
pedreiras e os processos de extração do mármore. 

VISITA GUIADA / ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

9h30 e 14h30 (marcação prévia obrigatória)
Custo: - 22,50 €/pax* | Maiores de 65: 20 €/pax* | Menores de 18: 20 €/pax*
Crianças até aos 6: Grátis
*Min. 2 pessoas   

.  Local : 
Avenida Duques de Bragança, nº 4
7160-209 Vila Viçosa 
GPS 38.78123; -7.417639  

.  Contacto : 
Telem.: +351 965 087 618 
Email: geral@rotadomarmoreae.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.rotadomarmoreae.com/pt/visit/2/trilho-pedonal-da-paisagem-a-arqueologia

mailto:geral@rotadomarmoreae.com
http://www.rotadomarmoreae.com/pt/visit/2/trilho-pedonal-da-paisagem-a-arqueologia
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ALGARVE
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ALGARVE

10 a 14 de abril
FARO

Visita guiada 
- Indústria Corticeira NF Cork
Visita guiada à fábrica de cortiça NF Cork, onde a tradição se alia à modernidade, para conhecer 
a sua história, ficar a saber mais sobre este material nobre de incrível e única versatilidade, per-
mitindo as mais diversas aplicações. A visita é personalizada em função das características do 
público e permite observar ao vivo os processos de laboração.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h30 às 13h00.
Marcação prévia obrigatória
Custo: 20,00 € por pessoa
Crianças até 16 anos não pagam

.  Local : 
NF Cork,Lda
Torre de Natal, Caixa 60 A 
8005-533 Faro
37°02’39.1”N 7°54’07.3”W

.  Contacto : 
Telf.:  (+351) 289 805 901
Email:  geral@nf-cork.pt  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/nfcork 

mailto:geral@nf-cork.pt
http://www.facebook.com/nfcork
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ALGARVE

10 a 14 de abril
LAGOA

Fábrica Artesanal de Conservas de Peixe 
- Conserveira do Arade
Visita guiada à fábrica de conservas “Conserveira do Arade”, onde o visitante pode descobrir 
como se produz uma conserva de peixe e realizar provas de alguns produtos. Numa experiên-
cia com a duração de cerca de 60 minutos, será explicada a importância histórica da atividade 
conserveira no desenvolvimento socioeconómico da região e dada a conhecer a empresa, a sua 
missão e objetivos.  A visita passa pela linha de produção, com exemplificação de todas as fases 
e, dependendo do dia e hora da mesma, será possível contactar diretamente com uma dessas 
fases. No final realizar-se-á uma degustação de conservas.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

09h30 às 16h00.
Marcação prévia obrigatória
Custo: 5,00 € por pessoa

.  Local : 
Zona Industrial do Pateiro, Lote 8. 
8400-651 Parchal

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 916 141 249
Email: geral@saboreal.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.conserveiradoarade.com

mailto:geral@saboreal.pt
http://www.conserveiradoarade.com
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ALGARVE

10 e 13 de abril
LAGOA

Visita Guiada à Adega e Caves 
- Quinta dos Vales 
Visita à adega, onde um experiente membro da equipa irá revelar a maioria dos segredos da 
produção de vinho, descendo de seguida à cave de barricas, onde os vinhos tintos estagiam e 
evoluem ao longo de um período que pode ir até aos 12 meses. No final da visita, será servido 
um copo de um dos vinhos premiados, para que o visitante possa ficar com a referência do que 
se produz na propriedade. A Quinta dos Vales tem muito mais para oferecer do que apenas o seu 
vinho, pelo que será possível dar um passeio pelos seus pitorescos jardins cheios de esculturas, 
onde a arte e o vinho existem numa simbiose perfeita.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

11h00
Marcação prévia obrigatória até às 16h do dia útil anterior
Custo: 10,00 € por pessoa

.  Local : 
Quinta dos Vales Sítio dos Vales
8400-031 Estômbar
37.150413018868136, -8.476589747159071

.  Contacto : 
Telem.:  (+351) 282 431 036
Email:  tours@quintadosvales.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://quintadosvales.pt/atividades/

mailto:tours@quintadosvales.pt
https://quintadosvales.pt/atividades/
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ALGARVE

10 a 16 de abril
LOULÉ

Visita Guiada e prova de vinhos 
- Quinta da Tôr
Visita guiada à adega, onde é contada a história da família proprietária, natural da aldeia da Tôr 
e onde se aprende sobre os processos de produção de vinho. Inclui prova de quatro vinhos, pão 
caseiro e azeite, com opção de tapas. A prova pode realizar-se na sala de provas ou no lounge 
para apreciar a vista sobre o barrocal algarvio. 
Num ambiente sereno, familiar e de partilha fica-se a conhecer tradições e, na loja, pode-se ain-
da adquirir os vinhos mais apreciados.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

11h e 14h30 em inglês 
16h em português
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 12,00 € por pessoa

.  Local : 
Estrada EM525, Aldeia da Tôr, Morgado da Tôr
8100-397 Loulé 
37.1841187,-8.0272455

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 968 427 271
Email: geral@quintadator.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: http://quintadator.com/visitas/ 

mailto:geral@quintadator.com
http://quintadator.com/visitas/
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ALGARVE

10 a 14 de abril
LOULÉ

Experiência Mineira - TechSalt S.A.
A Experiência Mineira é parcialmente feita a bordo de um dumper, no interior da mina, e pro-
porciona aos adultos uma visita mais extensa, técnica e aprofundada, guiada por um técnico 
especializado. Serão abordadas várias áreas do conhecimento desde a geologia, à engenharia, 
economia e ao ambiente. Esta visita contempla uma ida à frente de exploração da mina e ao la-
boratório de análise física do sal-gema. O visitante terá ainda a oportunidade de recolher e cortar 
uma amostra de sal-gema.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

2ª, 4ª e 6ª feira: 10h00
3ª e 5ª feira: 15h00
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 30, 00 € por pessoa

.  Local : 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 80 
8100-545 Loulé 
N 37º 08’ 05.46”; O8º 00’ 29.11”

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 969 369
Email: turismo@techsalt.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.techsalt.pt

mailto:turismo@techsalt.pt
http://www.techsalt.pt
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ALGARVE

10 a 14 de abril
LOULÉ

Tour Mineiro e Experiências Salgadas 
- TechSalt S.A.
A Experiência Salgada contempla a visita guiada à mina de Sal-Gema de Loulé, onde num per-
curso com cerca de 1,3 km, se fica a conhecer a geologia, engenharia e os processos extrativos 
antigos e atuais de uma mina ativa. Complementando a visita ao interior da mina, mas numa 
perspetiva mais prática e experimental, destinada a famílias com crianças, será possível provar 
e observar os vários tipos de sal-gema da mina e fazer experiências laboratoriais para entender 
a importância e a aplicabilidade do sal.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

2ª, 4ª e 6ª feira: 14h30 // 3ª e 5ª feira: 09h30
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 40€ por família (1 adulto + 1 criança <16anos)
Adulto Extra 15€ |Criança Extra 10€

.  Local : 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 80 
8100-545 Loulé 
N 37º 08’ 05.46”; O8º 00’ 29.11”

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 969 369
Email: turismo@techsalt.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.techsalt.pt

mailto:turismo@techsalt.pt
http://www.techsalt.pt
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ALGARVE

10 a 14 de abril
LOULÉ

Tour Mineiro - TechSalt S.A.
Percorrendo as galerias da mina, num trilho de 1,3km, a 230 metros de profundidade, pode ad-
mirar-se as formações geológicas com vários milhões de anos. Com a interpretação de um guia, 
fica-se a conhecer as aplicações e a utilidade do sal-gema bem como a evolução do processo de 
mineração e da maquinaria ao longo da história da mina. Numa perspetiva artística, descobre-se 
a história de Santa Bárbara, padroeira dos mineiros, interpretada pelo artista contemporâneo 
Klaus Zylla, através de doze coloridos quadros.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

2ª a 6ª feira: 09h30 | 11h00 | 14h30 | 16h00 (exceto feriados)
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 2€ de desconto em todos os bilhetes adquiridos nesta semana 
(exceto experiência mineira e salgada)
Bilhete Regular (>12 anos / ≤10 pessoas): 25,00 €  
Preços especiais: crianças 6-12 anos: 15,00€ | Sénior (≥65 anos): 20,00€
Residente no concelho de Loulé, mediante comprovativo: 15,00€ | Grupos (≥ 10 pessoas): 20,00€

.  Local : 
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 80 
8100-545 Loulé 
N 37º 08’ 05.46”; O8º 00’ 29.11”

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 969 369
Email: turismo@techsalt.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.techsalt.pt

mailto:turismo@techsalt.pt
http://www.techsalt.pt
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ALGARVE

10 a 16 de abril
MONCHIQUE

Experiência Azeitona 
– Lagar dos Pardieiros
A Experiência Azeitona inicia-se com uma caminhada pela envolvente do lagar, observando a 
fauna e flora da zona e o impacto das ações humanas na natureza. Segue-se a visita ao lagar, 
conhecido pela sua tradição e pelo uso das antigas mós de pedra de sienito de Monchique, no 
seu desenho original. Após a visita ao lagar e sala de exposições, onde se observa a evolução 
dos objetos relacionados com o mesmo, realiza-se a prova, sendo depois servidas 3 tibornas, 
da tradicional à mais moderna, terminando a experiência com o típico mosquito de aguardente.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Mediante agendamento
Marcação prévia obrigatória
Custo: 45,00 € por pessoa (mínimo 2 pessoas)

.  Local : 
Lagar dos Pardieiros, Azeite de Monchique
Estrada do Alferce
8550-032 Alferce
(37.3357050, -8.5160540) 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 926 085 721
Email: pardieiroslagar@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.azeitemonchique.com

mailto:pardieiroslagar@gmail.com
http://www.azeitemonchique.com
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ALGARVE

10 a 16 de abril
MONCHIQUE

Experiência Lagar – Lagar dos Pardieiros
Visita ao Lagar dos Pardieiros, conhecido pela sua tradição e pelo uso das antigas mós de pedra 
de sienito de Monchique, mantendo o seu desenho original. É com atenção ao detalhe e respeito 
pelas tradições que, com paixão, é produzido um azeite de alta qualidade, reconhecido pelo seu 
sabor e aroma únicos e que o visitante terá oportunidade de provar no fim da visita ao lagar e à 
sala de exposições, onde é possível observar a evolução de objetos relacionados com o mesmo.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Mediante agendamento
Marcação prévia obrigatória
Custo: 15,00 € por pessoa (mínimo 6 pessoas)

.  Local : 
Lagar dos Pardieiros, Azeite de Monchique
Estrada do Alferce
8550-032 Alferce
(37.3357050, -8.5160540) 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 926 085 721
Email: pardieiroslagar@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.azeitemonchique.com

mailto:pardieiroslagar@gmail.com
http://www.azeitemonchique.com
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ALGARVE

10 a 16 de abril
MONCHIQUE

Experiência Oliveira 
– Lagar dos Pardieiros
A Experiência Oliveira inclui uma caminhada pela envolvente do lagar, observando fauna e flora 
e o impacto das ações humanas na natureza; uma visita ao lagar com as suas antigas mós de 
pedra; à sala de exposições onde se vê a evolução dos objetos relacionados com o lagar e ainda 
um Workshop de sabonetes utilizando o azeite restante das provas. No final será servido um 
menu degustação, com pratos preparados com os azeites do lagar, terminando com o tradicional 
mosquito de aguardente.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Mediante agendamento
Marcação prévia obrigatória
Custo: 100,00 € por pessoa (mínimo 2 pessoas)

.  Local : 
Lagar dos Pardieiros, Azeite de Monchique
Estrada do Alferce
8550-032 Alferce
(37.3357050, -8.5160540) 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 926 085 721
Email: pardieiroslagar@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.azeitemonchique.com

mailto:pardieiroslagar@gmail.com
http://www.azeitemonchique.com
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ALGARVE

11, 12, 13 e 14 
de abril
OLHÃO

Visita guiada ao olival, lagar e prova 
de azeite Monterosa - Viveiros Monterosa 
– Olivoturismo
Visita guiada ao olival e ao lagar Monterosa, que data do tempo dos romanos, para conhecer os 
azeites virgem extra artesanais e descobrir todo o seu processo de produção. A visita inclui uma 
prova de azeites, a única maneira de comparar e apreciar os seus diferentes sabores e aromas.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Adultos - €12,00  
Crianças (6-12) - €6,00
Até 5 anos - Gratuito

.  Local : 
Quinta da Cabeça, apt 26
8700-068 Moncarapacho 
37° 5’24.93”N  7°47’17.57”W

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 913 036 150
Email: tours@monterosa.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://monterosa-oliveoil.com/visitas/

mailto:tours@monterosa.pt
https://monterosa-oliveoil.com/visitas/
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ALGARVE

10 a 14 de abril
OLHÃO

Visita a salinas tradicionais 
- Salinas do Grelha
Visita guiada às Salinas do Grelha, com duração de cerca de uma hora, com explicação de todo 
o processo de produção e extração do sal marinho tradicional e da famosa flor de sal. Poderá 
ainda observar-se as aves marinhas no habitat das salinas, inseridas no Parque Natural da Ria 
Formosa.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00, 11h30 e 15h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: 15€ por pessoa

.  Local : 
Salinas do Grelha, 
Cova da Onça - Belamandil 
8700-172 Olhão
LAT 37º 1’ 33,10’’ N   LONG 7º 51’ 59,57” W.

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 967 753 496
Email:  salinasdogrelha@sapo.pt
WhatsApp: (+351) 967 753 496

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.salinasdogrelha.pt

mailto:salinasdogrelha@sapo.pt
http://www.salinasdogrelha.pt
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ALGARVE

16 de abril
PORTIMÃO

No tempo das fábricas 
– 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.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

15h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua D. Carlos I, Zona Ribeirinha 
8500 – 607 Portimão 
37° 7’52.55” N   8°32’6.84” W

.  Contacto : 
Telf.: (+351) 282 405 230
Email: museu@cm-portimao.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museudeportimao.pt

mailto:museu@cm-portimao.pt
http://www.museudeportimao.pt
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ALGARVE

10 a 14 de abril
SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL

Visita Guiada Eco Fábrica de Cortiça
Visita a uma fábrica de cortiça tradicional na qual se poderá aprender mais sobre todo o proces-
so envolvido na seleção, preparação e empacotamento da cortiça. Inclui também a visita a uma 
loja com artigos de cortiça para conhecer alguns dos produtos manufaturados, têxteis, artesa-
nato e até mobiliário e decoração feitos em cortiça. 

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00, 11h30, 14h00, 15h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: Adultos (mais de 13 anos): 14,50€ 
Crianças (dos 05 aos 12 anos): 7,25€ 
Bebés (dos 0 aos 05 anos ): gratuito 

.  Local : 
Eco-Fábrica de Cortiça
Sítio da Mesquita Baixa
8150-048 S. Brás de Alportel
37.140003, -7.855236

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 965 561 166
Email: turismo@algarverotas.com 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.eco-corkfactory.com   

mailto:turismo@algarverotas.com
http://www.eco-corkfactory.com
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ALGARVE

10 a 14 de abril
SILVES 

Visita e Prova de Vinho 
Adega do Convento do Paraíso
Visita guiada à Adega do Convento do Paraíso, onde a magia da vindima transforma a matéria 
prima, as uvas, em vinhos algarvios de excelente qualidade. Na visita, além de se ficar a saber 
mais sobre o processo de vinificação, é dada a possibilidade de provar vinho, em fase de estágio, 
diretamente das cubas. Na sala de prova, um antigo moinho de água dos tempos de funciona-
mento do Convento de Nossa Senhora do Paraíso, serão apresentadas as marcas de vinho e feita 
a degustação de uma seleção de três vinhos distintos. 

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00-13h00 
Marcação prévia obrigatória
Custo: 16,00 € por pessoa
*20% desconto especial semana “À Descoberta do Turismo Industrial” 
Mínimo 2 pessoas / Limitado a 8 pessoas por visita

.  Local : 
Quinta de Mata Mouros 
8300-999 Silves

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 911 933 949
Email: info@conventodoparaiso.com 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.conventodoparaiso.com

mailto:info@conventodoparaiso.com
http://www.conventodoparaiso.com
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ALGARVE

10 a 14 de abril
SILVES 

Vinhos Prestige – Cabrita Wines
Visita guiada às vinhas, adega e sala de barricas, com explicação do processo produtivo, seguida 
de uma prova comentada de 4 vinhos de gama Premium Cabrita Wines acompanhada de delicio-
sos queijos e charcutaria de produtores locais.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

16h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: 45,00 € por pessoa

.  Local : 
Cabrita Wines
Quinta da Vinha - Sítio da Vala
8300-032 Silves
https://goo.gl/maps/o4wNvMKv91q3sHEG8

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 911 113 176
Email: reservas@cabritawines.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cabritawines.com 

https://goo.gl/maps/o4wNvMKv91q3sHEG8
mailto:reservas@cabritawines.com
http://www.cabritawines.com
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ALGARVE

10 a 14 de abril
SILVES 

Vinhos Classic – Cabrita Wines
Visita guiada às vinhas, adega e sala de barricas, com explicação do processo produtivo, seguida 
de uma prova comentada de 3 vinhos de gama Classic Cabrita Wines, acompanhada de delicio-
sos queijos e charcutaria de produtores locais.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

11h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: 25,00 € por pessoa

.  Local : 
Cabrita Wines
Quinta da Vinha - Sítio da Vala
8300-032 Silves
https://goo.gl/maps/o4wNvMKv91q3sHEG8

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 911 113 176
Email: reservas@cabritawines.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cabritawines.com 

https://goo.gl/maps/o4wNvMKv91q3sHEG8
mailto:reservas@cabritawines.com
http://www.cabritawines.com
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ALGARVE

10 a 14 de abril
SILVES 

Visita e Prova de Vinho 
- Adega Quinta do Francês 
Visita guiada com apresentação da Quinta, visita da zona das cubas com explicação de todo o 
processo de fabricação e visita da cave e das pipas de carvalho. No final, na esplanada com vista 
sobre o vinhedo, haverá uma prova de 3 vinhos.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

9h00-13h00 / 14h00-17h30 
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 13,00 € por pessoa   
Crianças a partir de 12 anos : 4€/criança

.  Local : 
Adega Quinta do Francês 
Sítio da Dobra, Odelouca 8300-037 Silves 
GPS 37.21727, -8.50892

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 282 106 303
Email:  quintadofrances@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.quintadofrances.com  

mailto:quintadofrances@gmail.com
http://www.quintadofrances.com
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ALGARVE

10 a 14 de abril
VILA REAL DE 
S.to ANTÓNIO  

Visita Guiada à Exposição “Indústria 
Conserveira e Artes Litográficas 
em Vila Real de Santo António” 
– Arquivo Histórico Municipal  
Visita guiada à exposição “Indústria Conserveira e Artes Litográficas em Vila Real de Santo Antó-
nio” na qual se irá explicar todo processo de produção de conservas, desde a captura do pescado 
até à cravação dos tampos das latas de conserva. 
Nesta visita pretende-se dar a conhecer os diversos aspetos relacionados com a indústria con-
serveira, nomeadamente a litografia, bem como o quotidiano das fábricas e da sociedade na qual 
se enquadram.

VISITA GUIADA / EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

Entre as 9h30 e as 16h45
Marcação prévia obrigatória (para visita guiada)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Arquivo Histórico Municipal  
Avenida da República – Torreão-Sul 
8900-204 - Vila Real de Santo António
37°11’34.5”N 7°24’49.6”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 281 510 260  
Email:  arquivomunicipal@cm-vrsa.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-vrsa.pt

mailto:arquivomunicipal@cm-vrsa.pt
http://www.cm-vrsa.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

12 a 16 de abril
ABRANTES

Visita Orientada ao Museu 
Metalúrgica Duarte Ferreira
Este é um Museu de memória que conta a história inspiradora do fundador da Metalúrgica Duarte 
Ferreira – Eduardo Duarte Ferreira, que foi um empreendedor antes da palavra sequer existir no 
dicionário e que dizia “Menos que ferreiro, se tiver saúde, não deixo de ser. Se puder ser mais 
alguma coisa, porque não tentar consegui-lo?” – mas também de todos aqueles que ajudaram a 
construir o portento nacional que foi a fábrica da borboleta que, entre muitas inovações e avanços 
tecnológicos na produção de alfaias agrícolas, lagares de azeite, maquinaria para as mais variadas 
indústrias e usos, produziu também os míticos camiões Berliet-Tramagal, que haviam de marcar 
as vidas de tantos jovens portugueses que combateram na Guerra do Ultramar.
É, sem dúvida, um Museu repleto de memórias da importância desta indústria para os abrantinos 
e para o País.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Quarta a sábado: 9h30 às 13h00 | 14h00 às 17h30 // Domingo: 9h30 às 12h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: 
Geral: €2 | Dos 12 aos 18 anos: €1
Maiores de 65 anos e acompanhantes de pessoas com necessidades específicas: €1
Famílias (1 ou 2 adultos + 2 jovens dos 12 aos 18 anos, do mesmo agregado): €5

.  Local : 
Rua Comendador Eduardo Duarte Ferreira, 116 | 2205-697 Tramagal
39.458564, -8.247660

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 968 504 601
Email: museumdf@cm-abrantes.pt | museusdeabrantes@ cm-abrantes.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.museusdeabrantes.pt/mdf/mdf.html

mailto:museumdf@cm-abrantes.pt
https://www.museusdeabrantes.pt/mdf/mdf.html
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
ANADIA

Visita ao Museu das 2 Rodas
Visita ao Museu das 2 Rodas, tipologia única no país, que dá a conhecer a história local, nacional 
e até mundial da mota e da bicicleta, mostrando a sua forte ligação ao concelho de Anadia, assim 
como a importância desta indústria para a economia da região.
No Museu terá acesso a acervo ligado à história do ciclismo, mas também da motorizada, refe-
renciando algumas indústrias de ambas as áreas existentes, no passado, no concelho.
Adultos e crianças terão ainda possibilidade de aceder às mesas interativas, montar uma bi-
cicleta e uma motorizada através de um sistema de realidade virtual e ainda ter a experiência 
de andar de bicicleta pelo concelho, sem sair do lugar, através de um sistema computorizado, 
fazendo desta visita uma experiência não apenas informativa, mas multissensorial.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Terça a sexta: 14h30 e 15h30 | Sábado e dom: 10h30; 11h30; 14h30 e 15h30 
Marcação prévia obrigatória
Custo: gratuito

.  Local : 
Centro de Alto Rendimento
Rua Ivo Neves | 3780-524 Sangalhos
40.479312, -8.476065

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 231 519 780 
Email:  info@m2r.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.m2r.pt

mailto:info@m2r.pt
http://www.m2r.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 13 de abril
ANADIA

Visita Guiada ao mundo das 2 rodas 
– Incycles Bike Group
Durante a visita à Incycles, situada no epicentro da fabricação das bicicletas em Portugal, poderá 
visitar a fábrica com uma área de 30.000m2 e cuja capacidade produtiva instalada está situada nas 
250.000 bicicletas por ano, e que fabrica bicicletas para mais de 50 países diferentes no mundo.
Terá oportunidade de acompanhar o processo produtivo da bicicleta, seja ela convencional ou 
elétrica.
A visita será feita in loco por pessoas que trabalham diretamente com o produto. 
Os colaboradores estarão à disposição para esclarecer dúvidas e curiosidades.
Terá oportunidade de ver alguns modelos de bicicletas produzidas pela Incycles no nosso 
showroom.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

09h00 às 12h00 | 15h00 às 17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Parque Empresarial LEVIPOR E.N. nº 1 | 3780-294 Malaposta
40.462870, -8.455347

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 912 307 225
Email: filipe@incycles.eu

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cycles-eleven.com

mailto:filipe@incycles.eu
http://www.cycles-eleven.com
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CENTRO de PORTUGAL 

10 a 14 de abril
ÁGUEDA

Visita Guiada ao berço das bicicletas 
- Fábrica Lightmobie
Nesta visita é possível ficar a conhecer os processos fabris e de montagem das bicicletas de 
bikesharing de Portugal. A visita será acompanhada por colaboradores da empresa, que guiarão 
o visitante em cada etapa da linha de montagem, com os profissionais que a desempenham. A 
visita terminará no showroom onde será possível apreciar os produtos.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00-12h00 | 15h00-16h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Av. das 2 Rodas Lote 36A, Parque Empresarial do Casarão
3750-041 Aguada de Cima 
40.549840, -8.396532 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 960 443 379
Email: jvidal@lightmobie.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://lightmobie.pt/

mailto:jvidal@lightmobie.pt
https://lightmobie.pt/
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CENTRO de PORTUGAL 

12 de abril
ÁGUEDA

Visita aos Laboratórios da Abimota
A ABIMOTA - Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins é 
uma entidade que presta serviços na realização de calibrações e ensaios de materiais, superfí-
cies e produtos de mobilidade.
A visita aos Laboratórios divide-se em várias áreas, nomeadamente, metrologia, ensaios de ma-
teriais, ensaios de superfície e ensaios químicos. 
Para descobrir o mundo da indústria das duas rodas.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: gratuito

.  Local : 
Abimota
Rua Ramiro Soares de Miranda, 133 
Brejo - 3750-866 Águeda 
40.545021, -8.447488

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 612 640
Email  cristina.marques@abimota.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://abimota.org/

mailto:cristina.marques@abimota.pt
https://abimota.org/
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CENTRO de PORTUGAL 

11 de abril
CANTANHEDE

Visita guiada e Atelier vivo 
“Fabrico de Adobes”
Visita guiada ao Museu da Pedra com possibilidade de participação no Atelier vivo “Fabrico de 
Adobes”. 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 tradi-
cionais a ela associados, conservando os importantes testemunhos paleontológicos encontra-
dos na região.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h30 às 16h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: gratuito

.  Local : 
Largo Cândido dos Reis, 4 | 3060-202 Cantanhede 
40.346544, -8.591448 

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 231 410 155
Email  turismo@cm-cantanhede.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

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

mailto:turismo@cm-cantanhede.pt
http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/1744/Museu-da-Pedra
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CENTRO de PORTUGAL 

12 e 14 de abril
CANTANHEDE

Visita guiada à 
Adega Cooperativa de Cantanhede
Visita guiada para conhecer o processo produtivo do vinho e o trabalho desenvolvido pela Adega 
Cooperativa. Inclui degustação no final da visita.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

12 abril: 10h30 às 12h00 | 14 abril: 10h30 às 12h00
Nr. de visitantes: mínimo de 6 pessoas e máximo de 30
Marcação prévia obrigatória
Custo: 
12,00€ (Inclui oferta de um “Voucher de Desconto” na Loja de Vinhos)

.  Local : 
Rua Eng. Amaro da Costa, 117 | 3060-170 Cantanhede
40.358423, -8.596567

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 231 410 155
Email  turismo@cm-cantanhede.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.cantanhede.com 

mailto:turismo@cm-cantanhede.pt
http://www.cantanhede.com
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CENTRO de PORTUGAL 

13 de abril
CANTANHEDE

Visita guiada ao Museu 
LOAD ZX Spectrum
Visitar o Museu LOAD ZX Spectrum é conhecer a história de uma maravilhosa ferramenta tec-
nológica que contribuiu de forma decisiva para introduzir várias gerações na tecnologia, nome-
adamente o primeiro computador pessoal. O visitante tem assim contacto com equipamentos 
relacionados com o ZX Spectrum, bem como a jogos famosos conhecidos por tantas gerações.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

15h00 às 15h45
Marcação prévia obrigatória
Custo: gratuito

.  Local : 
Escola Básica Conde ferreira
Largo do Conselheiro Ferreira Freire | 3060-133 Cantanhede 
40.346744, -8.592752

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 231 410 155
Email  turismo@cm-cantanhede.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://loadzx.com/  

mailto:turismo@cm-cantanhede.pt
https://loadzx.com/
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
CANTANHEDE

Visita guiada e workshop de artesanato
Visita ao Centro de Interpretação de Arte Xávega, onde se pode contactar com a realidade pis-
catória local e a exposição de artefactos e utensílios ligados à pesca artesanal. A visita termina 
com a projeção multimédia de um vídeo ilustrativo do processo de rebentação da onda.
Decorrerá um workshop intitulado “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, sen-
do ainda uma oportunidade de visualizar a arte de produção de miniaturas de palheiros, barcos 
e abanos de penas de gaivota.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

15h00 às 16h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: gratuito

.  Local : 
Rua Doutor Silva Pereira
Praia da Tocha | 3060-692 Tocha
40.3292223, -8.843698

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 231 410 155
Email  turismo@cm-cantanhede.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

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

mailto:turismo@cm-cantanhede.pt
http://www.cm-cantanhede.pt/mcsite/Entidade/3218/centro-de-interpretacao-de-arte-xavega-
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CENTRO de PORTUGAL 

10 a 15 de abril
COVILHÃ

Visita guiada ao New Hand Lab
Visita guiada à antiga fábrica de lanifícios e ao seu espólio, assim como aos ateliers dos artistas 
residentes e às amplas salas com exposições, temporárias e permanentes. 
As oficinas e workshops procuram atualizar o saber-fazer e o trabalho criativo em torno da lã, 
numa ótica de economia circular, reutilização de recursos e sustentabilidade.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h30 às 17h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: 5€

.  Local : 
New Hand Lab
Travessa do Ranito – Rua Mateus Fernandes
6200-521 Covilhã
40.285748, -7.503863

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 963 614 774
Email: comunicacao.newhandlab@gmail.com  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.newhandlab.com

mailto:comunicacao.newhandlab@gmail.com
http://www.newhandlab.com
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 14 de abril
COVILHÃ

Oficina Têxtil “Feltrar a Lã”
A Oficina Têxtil é um espaço inclusivo e acessível a todas as idades, onde se realizam experi-
ências autênticas de aprendizagem e exploração de técnicas artesanais, de transformação da 
lã em tecido. Nesta oficina têxtil “Feltrar a Lã”, os participantes poderão compreender algumas 
propriedades da lã, uma fibra ecológica singular, e aprender a técnica ancestral que continua 
nos dias de hoje a desafiar artistas e técnicos industriais: a feltragem. Diversos tipos de lã serão 
apresentados, mas será a lã da Serra da Estrela que será transformada, apenas com água e 
sabão, para criar objetos que no final cada um levará consigo.

WORKSHOP
.  Horário : 

15h00
Duração: 2h
Mínimo de 6 participantes
Marcação prévia obrigatória (48h de antecedência)
Custo: 3€

.  Local : 
Real Fábrica Veiga / Centro de Interpretação dos Lanifícios
Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra) | 6201-001 Covilhã
40.276919, -7.507788

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 275 241 411
Email: muslan@ubi.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museu.ubi.pt

mailto:muslan@ubi.pt
http://www.museu.ubi.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 14 de abril
COVILHÃ

Da manufatura à industrialização 
dos lanifícios
Na Real Fábrica de Panos, mergulha-se 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 e XX. Afir-
ma-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 um escadaria e/ou calçada em paralelos.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

11h00 e 15h00
Duração: 2h | Mínimo de 6 participantes
Marcação prévia obrigatória (48h de antecedência)
Custo: 2.50€ (maiores de 18 anos)

.  Local : 
Real Fábrica Veiga / Centro de Interpretação dos Lanifícios
Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra) | Covilhã
40.276919, -7.507788

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 275 241 411
Email  muslan@ubi.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museu.ubi.pt

mailto:muslan@ubi.pt
http://www.museu.ubi.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

12 a 14 de abril
COVILHÃ

Rota da Lã - TRANSLANA®: 
percursos pela Covilhã, cidade-fábrica
Através de três percursos pela cidade da Covilhã, o Museu de Lanifícios da UBI convida a explorar um pa-
trimónio 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 “ribeira dos pisões”. O percurso revela a influência da intervenção pombalina na icónica 
Real Fábrica de Panos.

2. Covilhã Cidade-Fábrica, pelo Ribeira da Carpinteira
Este itinerário ruma em direção a uma das áreas de maior concentração fabril da cidade, onde 
esteve implementada a primeira manufatura de Estado, a “Fábrica de Sarjas e Baetas”.

3. Covilhã Cidade-Fábrica, pelo Centro Histórico
Neste itinerário, percorrem-se ruas atemporais, descobrindo marcas que perpetuam as suas 
mais recuadas memórias laneiras, como a rua do Peso da Lã e a Travessa do Tinte. Vislum-
bram-se casas que lembram as antigas oficinas domésticas de Tecelões, passando por antigas 
fábricas de tecelagem, armazéns de tecidos e sedes de algumas instituições que revelam a 
importância deste setor industrial na cidade.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

16h00
Duração: 2h (total dos 3 percursos) | Mínimo de 6 participantes | Dificuldade média
Marcação prévia obrigatória (48h de antecedência)
Custo: Grupos de 6 participantes: 65€ | Grupos de 10 participantes: 100€

.  Local : 
Real Fábrica Veiga / Centro de Interpretação dos Lanifícios
Calçada do Biribau, s/n (ao Parque da Goldra) | 6201-001 Covilhã
40.276919, -7.507788

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 275 241 411
Email  muslan@ubi.pt    Link: www.museu.ubi.pt

mailto:muslan@ubi.pt
http://www.museu.ubi.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 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.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00 às 13h00 
Marcação prévia obrigatória
Limitado a 20 inscrições 
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

12 de abril
ENTRONCAMENTO

Visita ao Museu + Oficinas CP
Atividade que permite conhecer a história e património da ferrovia nacional, através de uma visi-
ta guiada ao Museu e Oficinas da CP no Entroncamento.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 às 16h00 (almoço livre entre as 12h30 e as 14h00)
Marcação prévia obrigatória
Limitado a 20 inscrições
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

13 de abril
ENTRONCAMENTO

Visita “A Bordo”
Nesta visita, os visitantes vão poder entrar no pavilhão entrar no pavilhão de uma locomotiva a 
vapor, na cabine de locomotivas, em carruagens e salões e descobrir mais sobre a história destas 
grandes máquinas.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 às 12h30 
Marcação prévia obrigatória
Limitado a 20 inscrições
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

14 de abril
ENTRONCAMENTO

Visita guiada ao restauro da Espanhola
A visita dá a conhecer o processo de Conservação & Restauro da locomotiva a vapor CP 832, 
também conhecida por Espanhola.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00 às 11h00
Marcação prévia obrigatória
Limitado a 20 inscrições
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

15 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”.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00 às 12h00 | 14h00 às 18h00
Duração: 15min
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

16 de abril
ENTRONCAMENTO

Oficina para crianças
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.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

15h00 às 16h30
Marcação prévia obrigatória 
Limitada a 15 inscrições (crianças acompanhadas por um adulto)
Custo: Gratuito (mediante pagamento de ingresso de entrada no museu conforme preçário em vigor)

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 130 382
Email  servicoaocliente@fmnf.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fmnf.pt

mailto:servicoaocliente@fmnf.pt
http://www.fmnf.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

10 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 identida-
de se encontra profundamente ligada à fábrica de porcelanas. Visita a um espaço de memória e, 
também, de inevitável mudança.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

16h00 (duração de 45min)
Marcação prévia obrigatória.
No próprio dia, sujeito à lotação da atividade.
Custo: gratuito

.  Local : 
Museu Vista Alegre 
3830-292 Ílhavo
40.589443, -8.683768

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 320 628
Email: museu@vistaalegre.com  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://vistaalegre.com/pt/

mailto:museu@vistaalegre.com
https://vistaalegre.com/pt/
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
ÍLHAVO

Oficina de Olaria – Colagem
Conheça as técnicas de enchimento tradicional e de montagem de esculturas com um oleiro da 
Vista Alegre e arrisque a experiência de montar uma peça com vários elementos decorativos, 
através de técnicas de colagem. No final o participante levará, em cru, o objeto produzido por si.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

11h00 (duração de 60min)
Marcação prévia obrigatória (3 dias úteis de antecedência)
Custo: gratuito

.  Local : 
Museu Vista Alegre 
3830-292 Ílhavo
40.589443, -8.683768

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 320 628
Email: museu@vistaalegre.com  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://vistaalegre.com/pt/

mailto:museu@vistaalegre.com
https://vistaalegre.com/pt/
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
ÍLHAVO

Demonstração de Ofício
Um filador e um oleiro estarão presentes na sala de exposições do Museu para, numa demons-
tração ao vivo, partilharem com os visitantes as técnicas de produção e decoração da porcelana 
que tornam esta arte tão única.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

15h00 às 18h00
Sem necessidade de marcação prévia.
Custo:
Mediante aquisição de ingresso no Museu Vista Alegre. 
Adulto (18-64 anos) - 6,00€
Seniores (> 65 anos) e Estudantes (portadores de cartão de estudante ou cartão jovem) - 3,00€
Família (2 adultos e 2 ou mais filhos < 18 anos) - 16,00€
Crianças até aos 5 anos - Gratuito

.  Local : 
Museu Vista Alegre 
3830-292 Ílhavo
40.589443, -8.683768

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 320 628
Email: museu@vistaalegre.com  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://vistaalegre.com/pt/

mailto:museu@vistaalegre.com
https://vistaalegre.com/pt/
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CENTRO de PORTUGAL 

16 de abril
ÍLHAVO

Oficina de Olaria – Flores em Porcelana
Os motivos florais, moldados em porcelana, fazem parte do património e tradição Vista Alegre. 
Os participantes poderão aprender mais sobre esta técnica e experimentar, com o apoio de uma 
oleira, moldar uma rosa em porcelana. No final o participante levará, em cru, o objeto produzido 
por si.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

11h00
Duração: 60min
Marcação prévia obrigatória (3 dias úteis de antecedência)
Custo: gratuito

.  Local : 
Museu Vista Alegre 
3830-292 Ílhavo
40.589443, -8.683768

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 320 628
Email: museu@vistaalegre.com  

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://vistaalegre.com/pt/

mailto:museu@vistaalegre.com
https://vistaalegre.com/pt/
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
ÍLHAVO

Peddy paper – Da proa à popa
O Navio-Museu Santo André fez parte da frota portuguesa do bacalhau. Este arrastão lateral foi 
construído em 1948, com 71,40 m e porão para “vinte mil quintais de peixe” (1200 toneladas). 
Esta visita-jogo é um desafio a melhor conhecer o Navio, à medida que se procura resposta para 
questões colocadas, ao longo de um peddy paper. Percorrer-se-á o navio num roteiro repleto de 
desafios, colocados de modo a conhecer todos os espaços deste arrastão de uma forma dinâmi-
ca, lúdica e divertida.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS 
.  Horário : 

10h00 às 12h00
Sem necessidade de marcação prévia.
Custo: gratuito

.  Local : 
Navio Museu Santo André
Jardim Oudinot
3830-565 Gafanha da Nazaré
40.641552, -8.730138

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 329 990
Email  visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt | www.visitilhavo.pt

mailto:visitas.mmi@cm-ilhavo.pt
http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
http://www.visitilhavo.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
ÍLHAVO

O Coração do Navio – visita especial 
ao Navio Museu Santo André
O Navio-Museu Santo André fez parte da frota portuguesa do bacalhau. Este arrastão lateral foi 
construído em 1948, com 71,40 m e porão para “vinte mil quintais de peixe” (1200 toneladas). 
Um antigo maquinista da pesca do bacalhau conduzirá esta visita especial ao “coração do Navio”: 
a Casa das Máquinas, um espaço vital para o bom funcionamento do navio e da vida a bordo, e 
que é também espaço de memórias, e de estórias.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

16h00
Marcação prévia
Lotação máxima de 6 pessoas
Custo: gratuito

.  Local : 
Navio Museu Santo André
Jardim Oudinot
3830-565 Gafanha da Nazaré
40.641552, -8.730138

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 329 990
Email: visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt | www.visitilhavo.pt

mailto:visitas.mmi@cm-ilhavo.pt
http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
http://www.visitilhavo.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

16 de abril
ÍLHAVO

Visita especial ao Navio Museu Santo 
André – histórias em rede
O Navio-Museu Santo André fez parte da frota portuguesa do bacalhau. Este arrastão lateral foi 
construído em 1948, com 71,40 m e porão para “vinte mil quintais de peixe” (1200 toneladas). 
Um antigo tripulante e mestre de redes será o cicerone desta visita, em que partilhará a sua 
experiência a bordo do navio, e desde logo como eram as jornadas de trabalho, como era feita 
a manobra da rede e a sua manutenção diária, bem como muitos outros relatos e peripécias da 
sua vida na pesca do bacalhau.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

16h00
Lotação máxima de 20 pessoas
Custo: gratuito (marcação prévia)

.  Local : 
Navio Museu Santo André
Jardim Oudinot
3830-565 Gafanha da Nazaré
40.641552, -8.730138

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 234 329 990
Email  visitas.mmi@cm-ilhavo.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt | www.visitilhavo.pt

mailto:visitas.mmi@cm-ilhavo.pt
http://www.museumaritimo.cm-ilhavo.pt
http://www.visitilhavo.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

10 a 16 de abril
MANTEIGAS 

Visita guiada sob o tema Ciclo da Lã
A Ecolã é a Unidade Produtiva Artesanal certificada mais antiga de Portugal, desde 1925, de 
origem familiar (terceira geração). 
A visita guiada efetua-se nas instalações, em funcionamento, nas áreas da tecelagem e costura, 
para que sejam percecionadas todas as etapas da lã, desde a tosquia até ao produto final. O ob-
jetivo é que a visita seja experienciada num ambiente real, evidenciando o saber-fazer ancestral 
da Região na área dos lanifícios, com a raça de lã autóctone Bordaleira Serra da Estrela, como 
respeito por práticas ambientais de sustentabilidade e reciclagem.  
A visita possibilita ainda a interação dos visitantes com os materiais têxteis, assim como, a dis-
cussão de temas conexos.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10 a 14 abril: 9h00-11h30 | 14h-16h30
15 abril: 10h-13h | 14h-16h30 (marcação prévia obrigatória)
16 abril: (marcação prévia obrigatória)         
Custo: Gratuito

.  Local : 
Ecolã - Amieiros Verdes | 6260-028 Manteigas 
40.39279, -7.54189

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 969 925 377 | 914 926 065      
Email: ecolaportugal@hotmail.com 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.ecolaportugal.com

mailto:ecolaportugal@hotmail.com
http://www.ecolaportugal.com
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CENTRO de PORTUGAL 

10 a 15 de abril
MARINHA 
GRANDE

Visitas ao Estúdio de Vidro Poeiras Glass
Um espaço aberto ao público, onde é possível saber mais sobre a arte de trabalhar o Vidro de 
forma artesanal. Nesta visita, o visitante pode contactar contactar diretamente com o Mestre 
Vidreiro Alfredo Poeiras, e surpreender-se sobre a técnica do vidro soprado e de maçarico. É 
possível ver os fornos, ferramentas e os moldes com os quais ele executa as suas peças.
Garrafas com compartimentos individuais de quatro ou seis vinhos, ou garrafas e jarros feitos 
com a técnica doublé, são algumas das peças mais emblemáticas executadas por este Mestre 
Vidreiro.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h00 às 13h00 | 14h00 às 18h00
Marcação prévia obrigatória.     
Custo: gratuito

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

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 960 225 209
Email: geral@poeirasglass.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=71

mailto:geral@poeirasglass.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=71
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
MARINHA 
GRANDE

Visitas às Oficinas de Artesanato 
em Vidro Trabalhado ao Vivo
Visita livre às oficinas de demonstração de fabrico e de decoração de vidro, comentadas pelos 
próprios artesãos que estão a trabalhar ao vivo. O visitante tem a oportunidade de contactar 
diretamente com a prática da atividade vidreira, de produção e decoração de vidro, em contexto 
oficinal.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h00 às 12h30 | 14h00 às 17h00
Sem necessidade de marcação prévia.
Custo: gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 573 377
Email  museu.vidro@cm-mgrande.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78

mailto:museu.vidro@cm-mgrande.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
MARINHA 
GRANDE

Exposição da peça comemorativa 
“À descoberta do Turismo Industrial”
Peça criada e executada ao vivo no âmbito da 1ª edição da iniciativa nacional “À descoberta do 
Turismo Industrial”, em 2022, pelas mãos dos vidreiros Arlindo Francisco, Nelson Figueiredo e 
Noé Francisco que, há vários anos, se dedicam à arte de trabalhar o vidro, com o apoio do CEN-
CAL - Centro de Formação Profissional para a Indústria Cerâmica, da Marinha Grande.

EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

10h00 às 13h00 | 14h00 às 18h00
(Últimas entradas às 12h30 e 17h30)
Sem necessidade de marcação prévia.
Custo: gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 573 377
Email  museu.vidro@cm-mgrande.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78

mailto:museu.vidro@cm-mgrande.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78
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CENTRO de PORTUGAL 

11 de abril
MARINHA 
GRANDE

Visitas guiadas - “Da Matéria à Forma”, 
a Crisal a escrever a história do vidro 
há mais de sete décadas
Com mais de 70 anos de uma história única na Indústria Vidreira, a Crisal oferece produtos icónicos de alta 
qualidade, elegantes e resistentes. A fábrica possui dois fornos com capacidade máxima total de fusão de 
140 toneladas por dia, os quais alimentam 7 linhas de produção, que operam em três técnicas diferentes: 
soprado, prensado e caliçaria. O portefólio de produto inclui uma vasta gama de artigos desde copos, cáli-
ces, canecas, taças, vasos, entre outros. 
A visita percorre todo o fascinante processo de produção de vidro automático desde a “Matéria até à For-
ma”, ou seja, desde a ensilagem da matéria-prima que é fundida a cerca de 1550ºC nos dois Fornos da 
Crisal, passando pela moldação da peça, onde a gota incandescente passa por mecanismos de sopro ou de 
prensas surgindo na forma de copos, cálices, taças, canecas, entre outros. De seguida, passa pela área de 
recozimento e posterior escolha criteriosa de cada um dos artigos, que serão depois enviados ao cliente e 
comercializados na Loja da Crisal, onde termina a visita.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00 e 14h00
Marcação prévia obrigatória até dia 28 de março
Custo: gratuito (visitas limitadas a maiores de 12 anos)

.  Local : 
Crisal
Zona Industrial do Casal da Lebre Rua de Portugal, lote 1 | 2430-028 Marinha Grande 
39.72349, -8.92903

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 545 800
Email: communication@lcglass.com 

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=67

mailto:communication@lcglass.com
https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=67
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CENTRO de PORTUGAL 

12 e 13 de abril
MARINHA 
GRANDE

Atelier Infantil de Pintura sobre Vidro
A partir da visita às salas de decoração em vidro da exposição temporária do Museu do Vidro, as 
crianças têm a oportunidade de aprender a técnica de pintura em vidro, utilizando materiais e 
tintas próprias para o vidro. De forma a incentivar a reutilização de materiais, cada criança deve 
trazer um frasco de vidro.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

12 abril, 15h00
13 abril, 10h30
Marcação prévia obrigatória até dia 6 de abril.
Custo: gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 573 377
Email: museu.vidro@cm-mgrande.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78

mailto:museu.vidro@cm-mgrande.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78
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CENTRO de PORTUGAL 

13 de abril
MARINHA 
GRANDE

Visitas guiadas à empresa Planimolde
A Planimolde foi fundada em 1978 e dedica-se ao fabrico, produção e comercialização de moldes 
e à produção de peças plásticas. Aqui, o visitante terá a oportunidade de conhecer a indústria, e 
ver in loco o processo produtivo, desde o fabrico de moldes à execução da peça final.
O mais provável é que o automóvel do visitante ou o brinquedo do filho seja made in Planimolde.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

14h30 às 16h30
Marcação prévia obrigatória até dia 10 de abril
Custo: gratuito

.  Local : 
Planimolde
Rua do Lamarão da Embra, Pedrulheira
2430-119 Marinha Grande
39.7403675, -8.91161

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 574 850
Email: rh@planimolde.pt

Atividade parcialmente acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/980?poi_id=73

mailto:rh@planimolde.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/980?poi_id=73
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CENTRO de PORTUGAL 

14 de abril
MARINHA 
GRANDE

Visita à Coleção “Esculpir o Aço”  
Futuro Museu da Indústria de Moldes
Esta exposição, organizada cronologicamente, com recurso a informação escrita e a meios au-
diovisuais, como fotografia e vídeo, visa mostrar máquinas, ferramentas e instrumentos de tra-
balho do setor, bem como moldes e produtos finais, e retratar o percurso histórico e tecnológico 
desta indústria em Portugal, desde os primeiros moldes para vidros e plásticos fabricados na 
década de 1930. A visita é acompanhada e comentada por um antigo trabalhador da indústria de 
moldes, em parceria com a Cefamol - Associação Nacional da Indústria de Moldes.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

16h00
Marcação prévia obrigatória até dia 11 de abril.
Participação limitada a 20 pessoas.
Custo: gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 244 573 377
Email: museu.vidro@cm-mgrande.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78

mailto:museu.vidro@cm-mgrande.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/982?poi_id=78
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CENTRO de PORTUGAL 

15 e 16 de abril
MARINHA 
GRANDE

Demonstração do Fabrico de Vidro 
ao Vivo
As demonstrações decorrem no Estúdio de Vidro – PoeirasGlass, junto ao Museu do Vidro da 
Marinha Grande, um espaço que recria o ambiente de uma fábrica de vidro, e onde podem ver 
ao vivo a manufatura do Vidro de forma artesanal. Durante a demonstração do fabrico de uma 
peça, o Mestre Vidreiro conta a história do vidro e explica as técnicas usadas no fabrico manual. 
Atividade promovida pelo Município da Marinha Grande.

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

14h00 - 17h00
Custo: Gratuito

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

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 960 225 209 
Email:  geral@poeirasglass.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=71

mailto:geral@poeirasglass.pt
https://www.cm-mgrande.pt/pages/979?poi_id=71
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
PORTO DE MÓS

Exposição de Tapeçaria 
- Arte Cromática de Júlia Ramalho
MIAT - Museu Industrial e Artesanal do Têxtil
Júlia Ramalho é uma autodidata Alcobacense com gosto, paixão, dedicação e sensibilidade pelo 
artesanato, nomeadamente nas vertentes de tapeçarias (estopa de linho e lãs).
Esta exposição apresenta uma diversidade de cores deslumbrante, e que recriam temas bucóli-
cos, realismo e abstracionismo.

EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

Terça a Domingo: 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Não é obrigatória marcação prévia 
Custo: Bilhete normal: Adulto: €6 | Crianças (até aos 12 anos): €4

Séniores (mais de 65 anos): € 4

.  Local : 
Rua das Grutas, 593
2485-059 Mira de Aire
39.542361, -8.711621

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 244 449 269 | 925 986 502 
Email: miat@miat.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.miat.pt

mailto:miat@miat.pt
http://www.miat.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
PORTO DE MÓS

Visita guiada ao Museu Industrial 
e Artesanal do Têxtil
Visita guiada ao Museu MIAT, que pretende homenagear os industriais e os operários que traba-
lharam na indústria têxtil, em Mira de Aire, a partir dos anos 1920 até à atualidade. Os visitantes 
poderão acompanhar todo o processo de transformação da lã desde a tosquia, lavagem, carda-
ção, fiação, tinturaria e tecelagem. Aqui estão expostos vários utensílios e máquinas da indústria 
têxtil. O museu pretende explicar o processo de transformação da lã em mantas, fazenda, car-
petes e malhas. A exposição inclui painéis descritivos e, durante a visita, será exibido um filme 
sobre o processo de transformação da lã.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Terça a Domingo: 10h00-13h00 | 14h00-18h00
Não é obrigatória marcação prévia 
Custo: Bilhete normal: Adulto: €6 | Crianças (até aos 12 anos): €4

Séniores (mais de 65 anos): € 4

.  Local : 
Rua das Grutas, 593
2485-059 Mira de Aire
39.542361, -8.711621

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 244 449 269 | 925 986 502 
Email: miat@miat.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada

Link: www.miat.pt

mailto:miat@miat.pt
http://www.miat.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
PORTO DE MÓS

Workshop com Júlia Ramalho 
- Museu Industrial e Artesanal do Têxtil
Júlia Ramalho é uma autodidata Alcobacense com gosto, paixão, dedicação e sensibilidade pelo 
artesanato, nomeadamente nas vertentes de tapeçarias (estopa de linho e lãs).
Neste workshop aprende-se a arte de pintar com a agulha, desde a criação à elaboração das 
tapeçarias.

WORKSHOP
.  Horário : 

14h00 às 17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: €25 (materiais incluídos)

.  Local : 
Rua das Grutas, 593
2485-059 Mira de Aire
39.542361, -8.711621

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 244 449 269 | 925 986 502 
Email: miat@miat.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.miat.pt

mailto:miat@miat.pt
http://www.miat.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 15 de abril
SEIA

Museu Natural da Electricidade 
- Património Industrial e Natureza
Atividades no âmbito da Física, da Química e da sensibilização ambiental desenvolvidas nas Sa-
las Pedagógicas do Museu Natural da Eletricidade e no espaço envolvente. O visitante poderá 
conhecer o Trilho Ambiental do Museu, um percurso com 2 km, que ajuda a enquadrar a história 
da Central Museu fundada em 120 anos de acontecimentos inovadores em todo o século XX.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h00 às 17h30 (marcação prévia obrigatória)
Custo: 
Adultos – 3,00 €
Jovens (dos 4 aos 17 anos de idade) e Seniores (mais de 65 anos de idade) – 2,00 €
Por grupos organizados (mínimo 6 pessoas, marcação prévia) – por pessoa – 2,00 €
Por grupos escolares (mínimo 6 pessoas, marcação prévia) – por pessoa – 1,50 €

.  Local : 
Senhora do Desterro
6270-277 São Romão - Seia 
40.398127, -7.687239

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 238 316 276
Email: museudaelectricidade@cm-seia.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museuelectricidade.cm-seia.pt 

mailto:museudaelectricidade@cm-seia.pt
https://museuelectricidade.cm-seia.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

12 de abril
SEIA

Lã e Tradição
Visita à Fábrica Mesclamalva produtora de burel e outros artigos “do lar”, fabricados a partir da 
lã de ovelha. Uma empresa familiar, já na 5.ª geração, que mantém a tradicional produção de 
lanifícios na Serra da Estrela.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00 e 15h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: 
Adulto – 3€
Grupos com mais de 6 pessoas – 2€

.  Local : 
Fábrica Mesclamalva
6270-099 São Romão - Seia 
40.327284, -7.691314

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 238 316 276
Email: museudaelectricidade@cm-seia.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museuelectricidade.cm-seia.pt 

mailto:museudaelectricidade@cm-seia.pt
https://museuelectricidade.cm-seia.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

14 de abril
SEIA

Inovação e Tradição na Vila de Loriga
Visita à Fábrica Malhas Pinto Lucas, na Vila de Loriga. Uma empresa que produz vestuário de 
malha com elevados padrões de qualidade. Sendo uma unidade fabril que utiliza recursos tecno-
lógicos modernos, mantém uma significativa componente de manufatura. A Malhas Pinto Lucas 
é guardiã da tradicional indústria de lanifícios e têxteis que fez de Loriga uma vila operária do 
século XX.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00 e 15h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: gratuito

.  Local : 
Fábrica Malhas Pinto Lucas
6270-099 Loriga - Seia 
40.327284, -7.691314

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 238 316 276
Email: museudaelectricidade@cm-seia.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museuelectricidade.cm-seia.pt 

mailto:museudaelectricidade@cm-seia.pt
https://museuelectricidade.cm-seia.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

12 a 14 de abril
TOMAR

Ações de capacitação para agentes 
turísticos ao Complexo Cultural da 
Levada de Tomar
Irão decorrer ações de capacitação que têm como objetivo a dinamização sustentável dos dife-
rentes bens e equipamentos, da produção de conhecimento, da formação de agentes públicos e 
privados, assente nas principais diretivas de proteção do património cultural, da educação e da 
fruição turística e cultural. Desta forma pretende-se promover o melhoramento de competên-
cias profissionais, nas áreas diretas ou conexas às atividades turísticas e culturais, de forma a 
contribuir para a qualificação dos recursos humanos em atividade no território.
As ações de capacitação compreendem o Núcleo Interpretativo da Fundição Tomarense, Núcleo 
Interpretativo da Central Elétrica e Moagem A Portuguesa.

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO
.  Horário : 

12 abril, 18h30 – A Moagem A Portuguesa
13 abril, 18h30 – Núcleo Museológico da Fundição Tomarense 
14 abril, 18h30 – Núcleo Museológico da Central Elétrica
Marcação prévia obrigatória.
Custo: gratuito

.  Local : 
Rua João Carlos Everard | 2300-552 Tomar
36.603861,-8.411686

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 329 814
Email: museologia@cm-tomar.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-tomar.pt

mailto:museologia@cm-tomar.pt
http://www.cm-tomar.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

14 de abril
TOMAR

Visita guiada à ‘A Moagem 
– Fábrica das Artes’
Inauguração da 3ª edição d´A Moagem – Fábrica das Artes.
A Moagem – Fábrica das Artes é um projeto promovido pelo município de Tomar, que aposta na 
valorização da identidade do seu território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação.
Esta iniciativa, que já conta com duas edições de sucesso nacional, abriu as portas ao público 
com a instalação de oficinas de artes tradicionais ligadas à Festa dos Tabuleiros e com ateliers 
criativos. 
O espaço singular e inspirador onde tudo isto tem acontecido, e vai voltar a acontecer, é a Moa-
gem A Portuguesa. Um verdadeiro ícone da história do século XX da cidade Tomar, a Moagem A 
Portuguesa é uma unidade industrial datada de 1912, instalada num edifício de cinco pisos com 
área total de 2000m2 e planta quadrangular, inserido no limite sul do conjunto da Levada de 
Tomar.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

14 abril, 18h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: gratuito

.  Local : 
Rua João Carlos Everard | 2300-552 Tomar
36.603861,-8.411686

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 329 814
Email: museologia@cm-tomar.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-tomar.pt

mailto:museologia@cm-tomar.pt
http://www.cm-tomar.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

14 de abril
TOMAR

Visita guiada ao Complexo Cultural 
da Levada de Tomar
O Complexo Cultural da Levada de Tomar constitui um conjunto patrimonial singular composto 
por estruturas hidráulicas no rio Nabão, que permitem documentar sucessivas épocas e contex-
tos históricos e, atualmente apresenta espaços visitáveis vocacionados para a fruição turística 
e cultural. Com uma disposição integrada em relação ao rio Nabão e à estrutura do açude e da 
levada (a norte e a poente), destacam-se os edifícios de antigos moinhos e lagares (alimentados 
pela energia potencial da agua, através de rodas hidráulicas verticais ou de rodas horizontais), 
duas antigas fábricas de moagem (testemunhando o uso quer da energia hidráulica, quer da 
energia elétrica), uma central elétrica e uma antiga serralharia e fundição.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

14 abril, 15h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: gratuito

.  Local : 
Rua João Carlos Everard | 2300-552 Tomar
36.603861,-8.411686

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 329 814
Email: museologia@cm-tomar.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-tomar.pt

mailto:museologia@cm-tomar.pt
http://www.cm-tomar.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

15 de abril
TOMAR

Moagem a Nabantina - 140º aniversário
No âmbito do 140º aniversário, as portas da Moagem A Nabantina irão abrir ao público com 
uma visita guiada, acompanhada por Jorge Mascarenhas, Professor Coordenador do Instituto 
Politécnico de Tomar, ao antigo espaço moageiro. A moagem, que contempla tecnologias de 
aproveitamento da energia hidráulica que ajudam à interpretação da cadeia operatória da produ-
ção de farinhas de trigo e de milho, foi inaugurada em 1883. Construída pelo sistema americano 
inventado por Oliver Evans, era posta em movimento por uma roda hidráulica que trabalhava em 
média com a força de 40 cavalos. As suas águas eram colhidas à distância, tendo sido por isso 
elevado um açude de 3 metros de altura e 90 metros de comprimento. O equipamento industrial 
é caracterizado por vários pares de mós, máquinas para limpar o trigo, peneiros, dos quais um 
centrífugo, um sassor e um ensacador.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

14h30
Sem necessidade de marcação prévia.
Custo: gratuito

.  Local : 
Rua João Carlos Everard | 2300-552 Tomar
36.603861,-8.411686

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 249 329 814
Email: museologia@cm-tomar.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-tomar.pt

mailto:museologia@cm-tomar.pt
http://www.cm-tomar.pt
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CENTRO de PORTUGAL 

11 a 16 de abril
TORRES 
VEDRAS

A Pedalar no Passado Futuro 
– As profissões em bicicleta
Uma atividade em família que conduz o visitante nas diversas profissões exercidas em bicicleta 
e que transmite inspirações para transformar o Mundo. Ao longo da última metade do século 
XIX, a bicicleta foi fazendo parte das vidas das pessoas e das cidades! Fazia parte da rotina de 
quem nela se movimentava, deu mais movimento e ritmo às cidades, efervescentes com as 
novas construções, com o ferro! A partir de 1890, a produção e venda de bicicletas torna-se um 
negócio em expansão e são diversas as fábricas e as oficinas que vão surgindo, incluindo homens 
e mulheres nas mais diversas fases de montagem do veículo! 
A atividade destina-se a famílias com crianças em idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos.

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
.  Horário : 

10h00 às 12h00 | 16h00 às 18h00
Duração: 1h30
Marcação prévia obrigatória.
Custo: gratuito

.  Local : 
Museu do Ciclismo Joaquim Agostinho
Bairro Arenes - Hipólito Center Park, fração G
2560-628 Torres Vedras
39.097823, -9.251929

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 261 320 740
Email: mc.joaquimagostinho@cm-tvedras.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.mcjoaquimagostinho.pt

mailto:mc.joaquimagostinho@cm-tvedras.pt
http://www.mcjoaquimagostinho.pt
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PORTO
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PORTO e NORTE

13 e 14 de abril
AROUCA

Conhecer Processos de Fabrico
Casa do Pão de Ló de Arouca “A.Teixeira 
Pinto - Tiago & Isilda Brandão, Lda”
Visita guiada ao Fabrico do Pão de Ló de Arouca para conhecer a história de como surgiu a 
receita do Pão de Ló nos anos de 1840 e como se mantêm as formas de produção mais artesa-
nais para preservar a essência da Casa mais antiga da região. Serão também revelados alguns 
processos da confeção, favorecendo a participação do público em algumas atividades e receitas 
para que se sinta parte desta Casa centenária. Farão parte também da receita mais recente, as 
Gemas de Pão de Ló. A visita termina com uma degustação.

VISITAS GUIADAS / WORKSHOPS / ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

15h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: 3,00€ por pessoa (inclui degustação de doçarias, chá artesanal e vinho da região).

.  Local : 
Av. 25 de Abril, S/n, Cimo do Burgo, 4540-204 Arouca
40.9305088, -8.2640896

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 256 944 246 | 918 662 231
Email: paodelodearouca@sapo.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.paodelodearouca.pt

mailto:paodelodearouca@sapo.pt
http://www.paodelodearouca.pt
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PORTO e NORTE

10 e 16 de abril
AROUCA

Fábrica Aberta - Fábrica & Loja dos Doces 
Conventuais de Arouca- Jorge Bastos
Visita guiada à Fábrica dos Doces Conventuais de Arouca para conhecer a história e os processos 
de produção dos variados doces conventuais e regionais de Arouca. A visita guiada permite, para 
além do conhecimento dos processos de fabrico, colocar “as mãos na massa” e uma enriquece-
dora interação com todos os profissionais que ajudam a manter viva esta história, dia após dia, 
proporcionando assim uma visita mais ativa e completa.
Assim, para além da parte mais “prática”, há uma contextualização histórica e cultural desta 
doçaria e da sua importância no território, com referências ao legado que permanece vivo e res-
guardo pela geração atual.
O projeto e visita, dinamizado por Jorge Bastos, pretende sensibilizar para a importância da pre-
servação do saber-fazer associado à produção da doçaria identitária de um mosteiro e de um ter-
ritório. A visita termina com uma degustação de toda a doçaria Conventual e Regional de Arouca.

VISITAS GUIADAS / WORKSHOPS / ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

De acordo com agendamento | Marcação prévia obrigatória.
Custo: 5,00 € - Visita | 5,00€ - Degustação (por pessoa) 

.  Local : 
Avenida Reinaldo Noronha, 12 | 4540-105 Arouca 
https://www.google.com/maps/dir//40.92961,-8.24217

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 915 469 954
Email: geral@conventuais.pt / jorgebastos@conventuais.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.conventuais.pt

https://www.google.com/maps/dir//40.92961,-8.24217
mailto:geral@conventuais.pt
mailto:jorgebastos@conventuais.pt
http://www.conventuais.pt
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PORTO e NORTE

15 de abril
AROUCA

Visita Guiada - Regoufe e o Ouro Negro
Regoufe é, atualmente, uma pacata aldeia serrana, harmoniosamente enquadrada na paisagem. 
Em contrapartida, em plena 2ª Grande Guerra Mundial, este era um polo marcado pelo frenesim 
da exploração mineira onde se partia para as entranhas da terra em busca do volfrâmio – o ouro 
negro. A visita guiada pelo património industrial de Regoufe no âmbito do Arouca Geopark dará 
a conhecer as estórias destes tempos.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: 10,00 € por pessoa.

.  Local : 
Parque Municipal de Arouca
4540-012 Albergaria da Serra
40.928307, -8.247628

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 256 940 254
Email: geral@aroucageopark.pt 

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.aroucageopark.pt

mailto:geral@aroucageopark.pt
http://www.aroucageopark.pt
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PORTO e NORTE

16 de abril
AROUCA

Visita Guiada - O Radar Meteorológico 
e o Turismo Industrial em Arouca 
O Radar Meteorológico de Arouca faz parte da rede de radares do Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera.  Esta infraestrutura permite a deteção e acompanhamento de fenómenos mete-
orológicos de tempo severo (chuva, vento forte, granizo ou até tornados) que têm forte impacto 
na salvaguarda de vidas, bens e diversas atividades socioeconómicas. A visita permite conhecer 
a finalidade e importância desta indústria viva e a panorâmica observada a partir deste geossítio 
do Arouca Geoparque Mundial da UNESCO.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h30
Marcação prévia obrigatória.
Custo: 5,00 € por pessoa.

.  Local : 
Radar Meteorológico de Arouca
4540-284 Covêlo de Paivó e Janarde
40.844785, -8.279916

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 940 254
Email: pedrasparideiras@aroucageopark.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.aroucageopark.pt

mailto:pedrasparideiras@aroucageopark.pt
http://www.aroucageopark.pt
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
BARCELOS

Visita ao Museu e Fábrica 
de Chocolates Avianense 
Esta atividade dá a possibilidade de conhecer o processo de fabrico do chocolate, bem como toda 
a história da entidade no museu. Esta empresa tem mais de 100 anos de história. No museu é 
possível rememorar os êxitos e sobressaltos que a Avianense enfrentou ao longo das décadas e, 
no final, uma surpresa aguarda todos os visitantes.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

09h00 -11h30 | 14h00 - 17h00
Preço:
Até aos 12 anos: €3,50 | Maiores de 12 anos: €5,50
Capacidade: Min: 10 | Máx: 40 pax

.  Local : 
Lugar Souto Vilar 
4905-077 Durrães - Barcelos

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 773 130
Email: geral@avianense.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.avianense.pt

mailto:geral@avianense.com
http://www.avianense.pt
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
BARCELOS

Experiência Criativa 
na Cerâmica Norterra
A Cerâmica Norterra 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.

WORKSHOPS
.  Horário : 

08h15 às 12h00 | 13h30h às 18h00
Preço: 10,00 €
Capacidade:
Min: 10 | Máx: 20 pax

.  Local : 
Rua Nossa Senhora do Facho, 484
4750-521 Lama
GPS: N41.568192º, W8.549617º

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 843 490
Email: norterra.mail@sapo.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.norterra.pt

mailto:norterra.mail@sapo.pt
http://www.norterra.pt
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PORTO e NORTE

10 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 le-
vam 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.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

08h00 às 17h00
Preço: 12,50€ a 30,00€ (de acordo com especificações da visita)
Capacidade:
Máx: 50 pax

.  Local : 
Rua de Cantim, 106
4775-091 Fonte Coberta – Barcelos
41.48421, -8.55819

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 960 140
Email: quintadesantamaria.barcelos@gmail.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-barcelos.pt/locais/lista/quinta-do-tamariz
www.facebook.com/quintadotamariz/?locale=pt_PT 

mailto:quintadesantamaria.barcelos@gmail.com
http://www.cm-barcelos.pt/locais/lista/quinta-do-tamariz
http://www.facebook.com/quintadotamariz/?locale=pt_PT
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
BRAGA

Visita Guiada ao Santuário 
do Bom Jesus do Monte
Percurso 1 (de 5) «Bom Jesus Essencial»
O Percurso 1 (de 5) «Bom Jesus Essencial» do programa de Visitas Guiadas dinamizado pela 
Confraria do Bom Jesus do Monte desde 2021 proporciona aos visitantes uma dupla vertente de 
conhecimento: 1) breve exposição de todos os conteúdos históricos, arquitetónicos e religiosos 
do local; 2) e passagem pelos pontos mais emblemáticos que circundam a Basílica do Bom Je-
sus do Monte, incluindo a mesma: Largo do Pelicano, Duas Capelas (das 19 existentes), Elevador, 
Estátua Equestre de Longuinhos, Adro da Basílica, Exterior e Interior da Basílica com subida e 
visita ao Coro Alto e Torre Sineira. Destaque para o elevador do Bom Jesus, o mais antigo no 
mundo, em funcionamento, com o sistema de contrapeso de água, que se assume como uma 
máquina única de engenharia e mecânica que preserva e divulga a memória industrial de Braga 
e da região.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

Sob consulta / Marcação prévia obrigatória
Custo da atividade: 
€37,00 (IVA incluído) – até 24 participantes | €50,00 (IVA incluído) – 25 ou mais participantes

.  Local : 
Santuário do Bom Jesus do Monte, Braga
41.55476090143528, -8.377052493722045

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 676 636
Email: geral@bomjesus.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://bomjesus.pt/percursos-de-visitas-guiadas-no-santuario-do-bom-jesus-do-monte/

mailto:geral@bomjesus.pt
https://bomjesus.pt/percursos-de-visitas-guiadas-no-santuario-do-bom-jesus-do-monte/
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PORTO e NORTE

11 a 14 de abril
CABECEIRAS 
DE BASTO 

Um olhar pelo Património Ferroviário 
(finais do séc. XIX - inícios do séc. XX)
Visita guiada ao complexo ferroviário da Estação Ferroviária de Arco de Baúlhe, num olhar atento 
à coleção de material circulante de finais de século XIX, inícios do século XX.

VISITA GUIADA 
.  Horário : 

09h30 às 12h00 e das 14h30 às 17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Núcleo Ferroviário de Arco, Rua da Estação, Arco de Baúlhe
4860-068 Arco de Baúlhe;
N 41º 23’ 13,82” , W 8º 0’ 4,28” 

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 666 350
Email: museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitcabeceiras.pt/experiencias/museu-das-terras-de-basto/nucleo-ferroviario-do-arco-de-baulhe

mailto:museuterrasdebasto@cabeceirasdebasto.pt
http://www.visitcabeceiras.pt/experiencias/museu-das-terras-de-basto/nucleo-ferroviario-do-arco-de-baulhe
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PORTO e NORTE

13 de abril
CABECEIRAS 
DE BASTO 

As Mulheres de Bucos 
e o trabalho da lã - Casa da Lã  
Visita guiada ao Centro de interpretação na Casa da Lã, dando a conhecer um saber fazer ances-
tral - o trabalho da lã - uma tradição da aldeia de Bucos que passou de geração em geração e que 
é desta forma salvaguardado e preservado. 
As Mulheres de Bucos e a estilista Helena Cardoso vão desenvolver e executar ao vivo diversos 
trabalhos da lã, juntando num casamento perfeito, o saber fazer secular, a lã trabalhada ma-
nualmente e a criatividade contemporânea, e onde o visitante poderá experienciar todo esse 
processo. 

VISITA GUIADA / DEMONSTRAÇÃO COM PROFISSIONAIS  
.  Horário : 

14h30 - 16h30

.  Local : 
Casa da Lã 
Rua da Travessa da Escola de Bucos
4860 - 122 Bucos, Cabeceiras de Basto 
41°34’21.8”N 8°02’21.0”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 751 258 
Email: casadala@cabeceirasdebasto.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://cabeceirasdebasto.pt/museu-terras-de-basto-casa-da-la

mailto:casadala@cabeceirasdebasto.pt
https://cabeceirasdebasto.pt/museu-terras-de-basto-casa-da-la


101

PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
CHAVES

VISITA À UNIDADE INDUSTRIAL 
DE ENGARRAFAMENTO ATUAL, 
FÁBRICA ANTIGA E PROVA DE ÁGUAS
Águas Campilho Vidago
É na bela vila de Vidago, que emerge a Fonte Campilho. Conhecida desde 1882, esta Água Mi-
neral Gasocarbónica é explorada pela primeira vez em 1895, restando dessa época o imponente 
Palacete (Templo das Águas), testemunho original da oficina de engarrafamento, nas imedia-
ções da Fonte Campilho que pode ser apreciado pelo visitante. Ainda poderá ser visitada a unida-
de de engarrafamento atual, observado todo o processo de enchimento e feita a degustação das 
Águas Campilho sensibilizando desta forma o visitante para a qualidade, saúde e bem-estar que 
as Águas Campilho proporcionam.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

2ª a 6ª feira das 15h00 às 17h00
Sábados e Domingos das 14h00 às 18h00
Marcação prévia obrigatória para grupos > 8 pessoas
Custo: Visita gratuita - Prova de águas gratuita - Os visitantes podem adquirir no local Águas 
Campilho a preço especial

.  Local : 
Quinta do Revolar, R. Padre Raimundo Peres, 5425-329 Vidago
41.63923, -7.57866

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 276 990 000
Email: aguascampilhovidago@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitchavesverin.com/pages/952?poi_id=323

mailto:aguascampilhovidago@gmail.com
http://www.visitchavesverin.com/pages/952?poi_id=323
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15 de abril
ESPOSENDE

Moagem… com arte e engenho
Visita guiada ao Parque dos Moinhos D´Abelheira, onde os visitantes terão oportunidade de perce-
ber a funcionalidade dos equipamentos em reconstrução, conhecer todo o processo que envolve 
a sementeira e a recolha do grão, assim como os diversos métodos necessários à sua preparação 
para a moagem do milho. 
Para além da vista ao engenho eólico, os participantes poderão experienciar o processo de farina-
ção, manuseando uma molinhola, juntando água à farinha para posterior levendagem e cozedura 
do pão. 
A Oficina procura recuperar a tradição e o saber-fazer associado ao fabrico do Pão, sendo dina-
mizada por técnicos da autarquia, contando com a estreita colaboração do Rancho de Danças e 
Cantares de Marinhas, e locais. 
Pretende-se, ainda, sensibilizar para a importância da dimensão humana e comunitária do Pão e a 
sacralização deste alimento.  
Neste workshop propõe-se o fabrico de pão. 
A visita e oficina termina com uma degustação de produtos locais.

OFICINAS / WORKSHOPS / VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

15h00 e 17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Parque dos Moinhos D´Abelheira, Abelheira, Marinhas | 4740-521 Esposende
41°34’0.00”N, 8°46’32.04”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 960 100
Email: turismo@cm-esposende.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitesposende.com

mailto:turismo@cm-esposende.pt
http://www.visitesposende.com
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15 de abril
ESPOSENDE

Junco… com arte e engenho
Visita guiada ao Centro Interpretativo do Junco de Forjães, para conhecer o processo de elabo-
ração das cestas de junco. A peça central da exposição é um tear centenário, ali exposto e encai-
xado na escadaria do antigo pátio deste edifício, mandado erigir pelo benemérito local António 
Rodrigues de Faria para a função de escola primária. Nas paredes, podem-se observar uma série 
de painéis que abordam temáticas como a História do Esteireiros, A Planta e o Ecossistema do 
Junco, As Artes e Ofícios do Junco, e a sua Comercialização. No espaço convivem ainda dois 
pequenos teares, para além de uma série de cestas e artefactos. 
A Oficina procura recuperar a tradição e o saber-fazer associado ao fabrico de cestas de junco. 
Dinamizado pela artesã “Mena do Rio”, pretende, ainda, sensibilizar para a importância desta 
arte manual, ecológica e sustentável. Neste workshop propõe-se a criação de uma cesta. 
A visita e oficina termina com uma degustação de produtos locais.

VISITA GUIADA / WORKSHOP
.  Horário : 

10h00 e 12h30
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Centro Cultural de Forjães, Avenida de Santa Marinha, Forjães | 4740-438 Esposende
41°36’23.72”N, 8°44’28.34”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 253 960 100
Email: turismo@cm-esposende.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitesposende.com

mailto:turismo@cm-esposende.pt
http://www.visitesposende.com
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13 de abril
FREIXO 
DE ESPADA 
À CINTA 

SED(A)uzir 
– Museu da Seda e do Território 
Visita guiada ao Museu da Seda e do Território de Freixo de Espada à Cinta para conhecer a 
história do território e do último reduto em Portugal a trabalhar a seda de forma 100% artesa-
nal. As peças centrais da exposição patente no Museu são as colchas de seda e as salas onde 
laboram as artesãs, constituídas por teares todos em madeira. No espaço convivem ainda um 
pequeno tear, para além de uma série de trabalhos realizados pelas artesãs (em seda de 1.ª e 
em “maranhos” ou seda de 2.ª). A Oficina proposta procura recuperar a tradição e o saber-fazer 
associado ao fabrico das peças em seda e, igualmente, ensinar a fazer, de um simples casulo, 
uma “flor-de- seda”. As atividades serão dinamizadas pelas artesãs que trabalham diariamente 
no Museu da Seda e do Território, pretendendo-se, com esta visita e esta oficina, sensibilizar para 
a importância desta arte manual, ecológica e sustentável 

VISITAS GUIADAS / DEMONSTRAÇÕES COM ARTESÃS 
.  Horário : 

Quinta feira – 09h00-17h30
Marcação prévia obrigatória 
Custo da atividade: Gratuito 

.  Local : 
Museu da Seda e do Território 
Rua do Outeiro, nº 13 | 5180-161 Freixo de Espada à Cinta 
GPS: 41.090571, - 6.806569  

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 279 658 163 
Email: jorge.duarte@cm-fec.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-freixoespadacinta.pt/ver.php?cod=0E0E0D  

mailto:jorge.duarte@cm-fec.pt
http://www.cm-freixoespadacinta.pt/ver.php?cod=0E0E0D
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1 a 15 de abril
GONDOMAR

À descoberta da Rota da Filigrana
Gondomar é conhecida como a “Capital da Ourivesaria” em Portugal. A exploração mineira do 
ouro remonta ao período romano, mas é a partir do século XVIII que se afirma como o mais im-
portante centro produtivo de ourivesaria do País.  A filigrana ocupa um lugar de destaque entre 
as criações dos ourives locais; de produção artesanal, é concebida em oficinas de pequena esca-
la, de cariz familiar, utilizando técnicas transmitidas de geração em geração.
 A Rota da Filigrana permite visitar as oficinas tradicionais, conhecer os genuínos ourives Gon-
domarenses e todo o processo produtivo artesanal. A visita inicia-se no Museu Municipal da Fili-
grana de Gondomar que desempenha a função de Welcome Center da Rota da Filigrana, o ponto 
de partida para a descoberta das oficinas tradicionais.
Com um espólio diversificado de utensílios e maquinaria cedidos por ourives locais e uma valio-
sa coleção de peças únicas em filigrana, das quais destacamos o “Maior Coração em Filigrana 
do Mundo” e o “Vestido em Filigrana com assinatura Micaela Oliveira”, este museu proporciona 
igualmente experiências interativas para todas as idades.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Terça a sábado | 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Visitas às oficinas mediante marcação prévia obrigatória de 3 dias úteis
Custo: 2,00€ Gratuito: <18 anos e > 65 anos

.  Local : 
Travessa da Convenção de Gramido, nº 41 – 4420-416 Valbom
GPS: 41.1257737,-8.5602279

.  Contacto : 
Telf.: (+351) 224 664 310 | Telm: (+351) 932 003 358 
Email:  turismo@cm-gondomar.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://visitgondomar.cm-gondomar.pt

mailto:turismo@cm-gondomar.pt
https://visitgondomar.cm-gondomar.pt
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16 de abril
MACEDO DE 
CAVALEIROS

Passear no Paços da Seda 
– Real Filatório de Chacim 
Visita ao Centro Interpretativo para dar a conhecer o método de fiação à Piemontesa, o ciclo do 
bicho-da-seda; a história da sericicultura e sua divulgação; explicar o funcionamento do moinho 
redondo e mostrar os seus vestígios arqueológicos.     
O percurso termina com a correspondência da família Arnaud, que estabeleceu e dirigiu o Filató-
rio.  Seguimos com uma visita às ruínas da Fábrica e à aldeia de Chacim, onde ainda há vestígios 
que fazem memória da existência deste Património Industrial.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 às 12h30 
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Centro Interpretativo do Real Filatório de Chacim
Chacim, Macedo de Cavaleiros 
41°28’12.1”N 6°54’12.0”W

.  Contacto : 
Rede de Museus Municipais de Macedo de Cavaleiros
Telef.: (+351) 278 097 875 
E-mail: museus@cm-macedodecavaleiros.pt
Posto de Turismo | Sede do Geopark Terras de Cavaleiros
Telef.: (+351) 278 099 166
E-mail: turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-macedodecavaleiros.pt

mailto:museus@cm-macedodecavaleiros.pt
mailto:turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt
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10 a 14 de abril
MAIA

Visita guiada à MOG Technologies, Lda
Nesta visita guiada interativa, várias apresentações irão revelar os avanços de tecnologia de 
televisão e vídeo desde os seus começos até ao estado da arte do qual a MOG faz parte; tudo 
culminando numa entusiasmante experiência de realidade aumentada dentro do novo estúdio 
de produção da empresa e cassetes a discos, até às experiências de cinematografia digital do 
futuro.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 - 16h00 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Engenheiro Frederico Ulrich, Moreira, nº 2560
4470-605 Maia  
41.25870872405601, -8.64033557311876

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 220 187 493    
Email: administrative@mog-technologies.com                                                                                             

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/MOGTechnologies/

mailto:administrative@mog-technologies.com
http://www.facebook.com/MOGTechnologies/


108

PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
MAIA

Visita Guiada 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.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

9h00 – 12h00 e 14h00 – 17h00                
Obrigatória marcação prévia
Custo: 10€ pessoa

.  Local : 
Rua Conselheiro Araújo de Barros, 209
4475-178 Castêlo da Maia                              
41.27225; -8.61180      

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 221 117 901
Email: geral@castelbel.com                                    

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.castelbel.com                                    

mailto:geral@castelbel.com
http://www.castelbel.com
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10 a 14 de abril
MAIA

Visita guiada à TECMAIA
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia
O Parque de Ciência e Tecnologia da Maia nasceu com a deslocalização da Texas Instruments/
Samsung de Portugal. Uma infraestrutura industrial que, desde aí, foi evoluindo para receber 
empresas de média e alta tecnologia, mas que manteve traços arquitetónicos originais adaptan-
do-se aos novos tempos.
O Parque de Ciência e Tecnologia da Maia dispõe de uma área de acolhimento para empresas 
I&D de média e alta tecnologia. Através de um circuito iniciado no Edifício principal, os profis-
sionais que se queiram instalar no Parque, conseguem percecionar todos os serviços de apoio e 
logística disponíveis.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 - 15h00 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Engº Frederico Ulrich, nº 2650
4470-605 Maia
41.25848203, -8.64148261

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 229 408 200
Email: moliveira@espacomunicipal.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.tecmaia.pt

                            

mailto:moliveira@espacomunicipal.pt
http://www.tecmaia.pt
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10 a 16 de abril
MAIA

Visita guiada ao atual 
Centro Empresarial 
- Fábrica 3ás/Ponte da Pedra 
Na visita será contada toda a história daquela construção, desde os arquitetos, à importância das 
indústrias que lá laboraram, à relevância dos Silos no panorama do território, terminando nos atu-
ais usos e na forma como o Centro Empresarial continua a manter vivas as raízes da sua origem.
No contexto da visitação, serão estruturadas oficinas/workshops que permitem que a experiência 
de visitação possa ter como corolário um conjunto de atividades que sedimentem o conhecimento 
sobre a história do ativo.

VISITA GUIADA / WORKSHOP
.  Horário : 

Qualquer desde que reservado com 24h de antecedência
Obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Ponte da Pedra, 406   
4470-106 Cidade da Maia  
41.207562361630345, -8.611181764736362

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 254 768                                    
email: duartefonseca@lionesa.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.lionesa.pt/pt/

mailto:duartefonseca@lionesa.pt
http://www.lionesa.pt/pt/


111

PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
MAIA

Visita guiada à Tipografia Lessa
Empresa gráfica com 70 anos de atividade com a possibilidade de realizar um circuito que 
envolve todo o processo produtivo de acordo com as mais recentes tecnologias.
Empresa que se rege pelo sentido de responsabilidade social e ambiental, e na ética e boas 
práticas.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Sujeito a marcação prévia e disponibilidade
Custo: Gratuito.

.  Local : 
Largo dos Mogos, 157 – Z. Ind. de Vermoim
4470-343 Maia
41.2263020039236, -8.602264886774302

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 229 441 603
Email: geral@tipografialessa.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.tipografialessa.pt

mailto:geral@tipografialessa.pt
http://www.tipografialessa.pt
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14 de abril
MARCO DE 
CANAVESES

Museu da Pedra
A Visita guiada ao Museu da Pedra convida os visitantes a descobrir uma das artes e ofícios mais 
ancestrais do território, sendo ainda uma atividade essencial para a dinâmica económica concelhia.
O Museu da Pedra está Integrado no “Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico 
de Portugal”, fica situado nas proximidades das indústrias de extração e visa dar a conhecer o pro-
cesso de extração e transformação do granito, celebrando o empreendedorismo e o respeito pelo 
que o território nos oferece, preservando ao máximo o ambiente. O espaço aborda a temática das 
ferramentas utilizadas, pedras antigas e peças de arte premiadas, na primeira Bienal da Pedra, 
bem como as diferentes texturas de granito e a sua aplicabilidade utilitária e artística, através de 
três núcleos distintos, desenvolvidos num diálogo vivo: “O Homem e a Pedra”, “A Pedra nas Artes” 
e “A Pedra e o Desenvolvimento Local”. Esta visita pretende promover a importância deste setor, 
muito direcionado para a exportação, garantindo a empregabilidade e sustento de várias famílias 
do concelho.
No final, e tratando-se de visita de alunos, estes serão convidados a ir para o exterior do Museu, 
onde lhes será oferecida uma pedra para colorir com uma imagem alusiva ao Museu e ao que vi-
ram, dando, assim, asas à criatividade.
A visita termina com uma degustação de biscoitos da Fábrica Duriense, parceiro do Turismo Indus-
trial do Marco de Canaveses.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h00 e 17h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Avenida de São João nº 900, 4575-029, Alpendorada, Várzea e Torrão
41°05’12.9”N 8°14’33.4”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351)  255 538 800
Email: museudapedra@cm-marco-canaveses.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://roteirodeminas.dgeg.gov.pt/

mailto:museudapedra@cm-marco-canaveses.pt
https://roteirodeminas.dgeg.gov.pt/
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14 de abril
MARCO DE 
CANAVESES

Degustação de biscoitos da Duriense
No dia 14 de abril será proporcionada uma experiência de degustação dos Biscoitos da Duriense 
- Indústria de Biscoitos, Lda., a decorrer no Museu da Pedra, em Marco de Canaveses. Fundada 
pelos avós da Mariana e do João, em 1956, a Duriense é um projeto de dois jovens empreende-
dores e é também um negócio de família comprometido com a sustentabilidade e a conservação 
dos recursos.
Uma apelativa viagem no tempo que dá a conhecer os produtos endógenos que integram a ri-
queza da gastronomia regional do concelho, bem como o empreendedorismo desta família que 
preserva, ao longo de 3 gerações, um legado de valores. Hoje o sonho é uma realidade e a marca 
Duriense promove o nome do Marco de Canaveses, da região e de Portugal além-fronteiras, di-
vulgando o que de melhor se faz no concelho. No dia 26 de abril, os visitantes são convidados a 
conhecer o processo de fabrico dos biscoitos da Duriense, num contacto próximo com os ingre-
dientes que fazem parte destas receitas, ainda confecionados com um certo nível artesanal. A 
visita termina com uma degustação de biscoitos.

VISITA GUIADA / DEGUSTAÇÃO
.  Horário : 

10h00 e 11h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua de Eiró, 503 | 4634-738 Soalhães 
41.159560923852155, -8.100155576010534

.  Contacto : 
Telef.: (+351)  255 531 187 
Email: geral@fabricaduriense.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.duriense.com

mailto:geral@fabricaduriense.pt
http://www.duriense.com
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10 a 16 de abril
MATOSINHOS

Conservas Pinhais Factory Tour
A família poderá conhecer todo processo e todas as etapas que a sardinha passa até chegarem 
ao prato! Esta visita pretende que os participantes conheçam todo o processo artesanal e tradi-
cional, ainda vivo nestes 102 anos de existência da Pinhais. A partir desta atividade procurar-se-á 
desenvolver a memorização, fortalecer o conhecimento e dar asas à criatividade, permitindo às 
crianças a ilustração da sua própria experiência num dos envoltórios.
Este envoltório único poderá ser utilizado pelos adultos no momento do empapelamento da pró-
pria lata – uma recordação inesquecível destas férias. 

VISITA GUIADA / ATIVIDADE COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

Dia 10 e 13 a 16: 11h30 e 14h30 | Dia 11: 11h30 | Dia 12: 14h30
Marcação prévia obrigatória - Sujeita a disponibilidade
Custo: Pack família – 45,00 € (inclui 2 adultos e 2 crianças dos 5-17 anos)

Oferta de um rótulo personalizado para cada criança dos 5-17 anos
Pack para 2 visitantes – 16,00 € (2 adultos + de 18 anos)
Preço especial associado aos dois packs:  Lata embrulhada durante a visita (2,50 €)

.  Local : 
Av. Menéres 700, 4450-189 Matosinhos
41.178948008217276, -8.684017244432052

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 937 081 986
Email: booking@pinhais.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.conservaspinhais.com/visitar-pinhais 

mailto:booking@pinhais.pt
http://www.conservaspinhais.com/visitar-pinhais
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10 a 13 de abril
MATOSINHOS

Visitas Guiadas à Fábrica Conservas 
Portugal Norte
A produção das conservas de pescado poderá ser observada num deck 360° para a área de fa-
brico artesanal dos produtos que são a essência da tradição portuguesa. No final, será possível 
degustar os petiscos preparados com as nossas conservas e ainda aprender a empapelar ou 
cravar uma lata de conservas (mediante disponibilidade).

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h30 às 11h30 / 14h30 às 16h00
Marcação prévia obrigatória 
Custos:
Adultos – 7,5€ | Séniores/Estudantes – 5,5€
Crianças dos 6 aos 12 anos – 3,5€ | Crianças dos 0 aos 5 anos - Gratuito

.  Local : 
Rua Sousa Aroso 610 - CP 4450 – 287 Matosinhos
41.17700736074101, -8.683251665449317

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 229 380 015
Email: visitas@portugalnorte.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.portugalnorte.com

mailto:visitas@portugalnorte.com
http://www.portugalnorte.com
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11 a 14 de abril
MATOSINHOS

Visita guiada 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.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Dias 11 a 13: 09h30-12h30 / 15h00-16h30
Dia 14: 09h30-12h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: 
10,00 € (tour/oferta de lata) - maiores de 12 anos)
25,00€ (tour / visita produção / degustação)

.  Local : 
Rua do Passadouro, 135 | 4455-180 Lavra | Matosinhos
41.23951, -8.70349

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 229 997 878
Email: carla.ribeiro@ramirez.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.ramirez.pt | FB @ramirez1853

mailto:carla.ribeiro@ramirez.pt
http://www.ramirez.pt
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12 a 16 de abril
MATOSINHOS

Visita à Super Bock – Casa da Cerveja
Super Bock, Casa da Cerveja. Aqui é possível assistir a todo o processo de fabrico da cerveja, co-
nhecer as matérias-primas que lhe dão origem, assim como os momentos marcantes, histórias e 
curiosidades da marca Super Bock. Esta Casa guarda memórias que acompanharam a evolução 
do seu negócio e da sua cerveja, representando um património cervejeiro de relevante valor his-
tórico e cultural para o Super Bock Group e também para Portugal.
A visita tem uma duração aproximada de 2 horas, com lotação máxima de 30 pessoas.
Inclui duas provas de cervejas especiais com harmonização. 

VISITA GUIADA / DEGUSTAÇÃO
.  Horário : 

10h30 e 15h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: Turismo Individual 10€ | Estudante/Sénior (+ 65 anos) 6,25€
Crianças (entre os 3 e os 12 anos) 3,75€ | Crianças (menores de 3 anos) Grátis
Bilhete família (2 adultos e 1 criança) 20€ | Bilhete família (2 adultos e 2 criança) 22€
Grupos 10 + pessoas 7€ | Grupos Escolares (até aos 18 anos) 3,75€
Sócios FC Porto + acompanhantes 7€

.  Local : 
Via Norte Aptd. 1044 | 4466-955 Leça do Balio

.  Contacto : 
Formulário: https://www.superbockcasadacerveja.pt/visitas/ 
Email: reservas@superbockcasadacerveja.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.superbockcasadacerveja.pt/

https://www.superbockcasadacerveja.pt/visitas/
mailto:reservas@superbockcasadacerveja.pt
http://www.superbockcasadacerveja.pt/


118

PORTO e NORTE

14 a 16 de abril
MATOSINHOS

Visita ao Titan do Porto de Leixões 
- APDL
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.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

09h30-12h30 / 15h00-16h30

.  Local : 
Avenida General Norton de Matos (acesso via Rua do Godinho) | 4450-208 Matosinhos
41°10’44.8”N 8°41’51.8”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 229 990 700
Email: correio@apdl.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.apdl.pt/visitas-ao-titan

mailto:correio@apdl.pt
http://www.apdl.pt/visitas-ao-titan
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PORTO e NORTE

10 a 12 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Conhecer o processo produtivo 
de uma componente automóvel em 
alumínio - Schmidt Light Metal Group 
– Fundição Injetada, Lda.
Visita guiada às instalações, por forma a conhecer o processo produtivo do Schmidt Light Metal 
Group – desde a conceção do molde à expedição do produto final.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

Dia 10 de abril: 15h - 17h30
Dia 12 de abril: 10h - 12h30
Nota: Sujeito a alteração em caso de necessidade de visita de clientes.
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Manuel Costa Júnior, 541
3720-502 Santiago de Riba-Ul
40º51’06.5”N  8º28’51.7”W

.  Contacto : 
Email: d.parracho@slm.performing.solutions

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://performing.solutions/

mailto:d.parracho@slm.performing.solutions
https://performing.solutions/
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Descasque, branqueamento 
e embalamento de arroz - Novarroz
Visita guiada às instalações fabris, para descobrir e conhecer o processo de produção de arroz, 
desde o seu descasque ao seu embalamento, passando pelo conhecimento das vastas varieda-
des de arroz e formatos de embalamento, nomeadamente o embalamento em papel, da qual é 
pioneira em Portugal. 

VISITA GUIADA
.  Horário : 

09h00 - 18h00
Marcação Prévia Obrigatória de 5 dias
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua da Moura, nº 43 Adães | 3720-581 Ul, Oliveira de Azeméis

.  Contacto : 
Email: info@novarroz.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.novarroz.pt

mailto:info@novarroz.pt
http://www.novarroz.pt
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Visita à Simoldes
A Simoldes proporciona uma visita guiada a uma empresa de fabrico de moldes, às suas insta-
lações de ensaio e de produção em série. Trabalhando sobretudo para a indústria automotiva é 
uma oportunidade única para conhecer de perto o processo de produção e as tecnologias envol-
vidas, assim como das soluções inovadoras implementadas pela empresa.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

A definir conforme disponibilidade 
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Comendador António Silva Rodrigues, 100
3720-502 Santiago de Riba-Ul - Oliveira de Azeméis
N 40º 51.08.83´ - W 08º 28.48.42´

.  Contacto : 
Email: ines.soares@simoldes.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.simoldes.com

mailto:ines.soares@simoldes.com
http://www.simoldes.com
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PORTO e NORTE

11 a 13 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Workshop de Pão de Ul 
- Parque Temático Molinológico
Nesta atividade o visitante poderá acompanhar e executar todo o processo de confeção das 
iguarias regionais, com a orientação de uma Padeira. Este processo passa por acender o forno 
a lenha, amassar e tender a massa até à degustação das Padas e Regueifas de Ul acabadas de 
cozer. Desta forma, é possível conhecer de perto as tradições e a importância desta arte secular 
na região.

WORKSHOP
.  Horário : 

10h00 - 17h00
Marcação prévia obrigatória (1 semana) 
Custo: 8€/pessoa [incluídas 2 Padinhas + 1 Regueifinha de Ul]

.  Local : 
Rua da Ponte da Igreja, nº 193 | 3720-604 Ul
40º48’52.51’’ N 8º29’48.77’’ W

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 661 458
Email: geral.aptm@gmail.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_
tematico_molinologico.1601/.a5263.html

mailto:geral.aptm@gmail.com
https://www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_
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PORTO e NORTE

11 a 16 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Visitas Guiadas ao Núcleo 
Museológico do Moinho e do Pão
As visitas guiadas ao Núcleo Museológico do Moinho e do Pão – núcleo principal do PTM - têm 
uma duração aproximada de 45 minutos e constam de receção onde é explicada a missão do par-
que; visita aos moinhos acompanhada por um guia onde, para além das explicações, se assiste 
à moagem dos diferentes tipos de cereais; visita a um pequeno museu de alfaias dos moinhos, 
moleiros e padeiras e, por último, visita ao forno a lenha onde são confecionadas, ao vivo, as 
típicas Padas e Regueifas de Ul.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00 - 18h00
Marcação prévia obrigatória (3 dias)
Custo:
6 aos 12 anos - 1,50€ [incluídas 2 Padinhas ou 1 Regueifinha de Ul] 
Adultos - 2,50€ [incluídas 2 Padas de Ul] | Séniores - 2,00€ [incluídas 2 Padas de Ul]

.  Local : 
Rua da Ponte da Igreja, nº 193 | 3720-604 Ul
40º48’52.51’’ N 8º29’48.77’’ W

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 925 661 458
Email: geral.aptm@gmail.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_temati-
co_molinologico.1601/.a5263.html

mailto:geral.aptm@gmail.com
http://www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_temati-co_molinologico.1601/.a5263.html
http://www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_temati-co_molinologico.1601/.a5263.html
http://www.cm-oaz.pt/turismo.356/o_que_fazer.510/parques_e_jardins.1377/parque_temati-co_molinologico.1601/.a5263.html
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PORTO e NORTE

12 a 15 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Oficina de Produção de Vidro 
– Berço Vidreiro 
Dar a conhecer as técnicas artesanais de produção do vidro, bem como a importância desta 
atividade no concelho de Oliveira de Azeméis desde que foi criada uma das primeiras fábricas do 
país (1528). Esta oficina do ‘Berço’ é dada pelo Mestre Vidreiro, Alfredo Morgado.

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

15h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Parque de La Salette – Berço Vidreiro
Rua Domingos José da Costa
3720-291 Oliveira de Azeméis
40.843907, -8.465120

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 927 994 397
Email: património.cultural@cm-oaz.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-oaz.pt/oliveira_de_azemeis.1/berco_vidreiro.1579/berco_vidreiro.a318.html

mailto:patrim�nio.cultural@cm-oaz.pt
http://www.cm-oaz.pt/oliveira_de_azemeis.1/berco_vidreiro.1579/berco_vidreiro.a318.html


125

PORTO e NORTE

14 de abril
OLIVEIRA DE 
AZEMÉIS

Visita ao Grupo Polisport
A visita consiste em acolher um grupo máximo de 50 pessoas, dividido em grupos de 4, que irá 
visitar as instalações e conhecer todo o processo produtivo. No início da visita será apresentado 
um pequeno vídeo e feita uma apresentação sobre o Grupo Polisport. Segue-se a visita às ins-
talações, para conhecer as linhas de produção e assemblagem, visitar o laboratório técnico e 
conhecer a empresa de injeção.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

10h30 e as 12h00
Marcação prévia obrigatória (5 dias)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Polisport Plásticos SA
Avenida Ferreira de Castro, 818 Fontanheira
3720-024 Carregosa

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 916 074 901

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.polisport.com 

http://www.polisport.com
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PORTO e NORTE

14 de abril
PAREDES

Visitas Guiadas à CFPIMM e Fenabel
Visita guiada às instalações do Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e do 
Mobiliário com vista à divulgação e sensibilização dos participantes do que é hoje a indústria do 
mobiliário em Paredes, assim como da importância da formação nestas áreas.
A visita prossegue para uma grande empresa de cadeiras do concelho, a FENABEL, onde os visi-
tantes terão oportunidade de conhecer todo o processo produtivo, desde a tábua de madeira até 
ao produto final que é a cadeira.
A visita permitirá perceber porque é que a cadeira é o elemento icónico do município!

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h00 – 17h30
Marcação prévia obrigatória com mínimo de 5 dias de antecedência.
Número de Visitantes: Min. 5 – Máx. 20
Custo: Gratuito

.  Local : 
Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e do Mobiliário
CFPIMM - Rua Centro de Formação Profissional, 40 | 4580-806 Lordelo, Paredes
FENABEL - Via Rota dos Móveis I, 624 | 4585-850 Rebordosa
N 41º 14’03.90’’ W 8º 23’56.95’’ | Fenabel - N41º12’50.20 W8º26’04.80 

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 255 788 952
Email: turismo@cm-paredes.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/

mailto:turismo@cm-paredes.pt
https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/
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PORTO e NORTE

12 de abril
PAREDES

Da Oficina à Arte Sacra
A visita procura dar a conhecer a marcenaria tradicional e, simultaneamente, a talha, fazendo 
um enquadramento do funcionamento de uma oficina, apresentando as tipologias de madeira, 
técnicas usadas, ferramentas e algumas terminologias e linguagem associadas ao ofício.
Os participantes são convidados a experimentar trabalhar na madeira, usando as ferramentas e 
técnicas do entalhador.
A oficina escolhida será a do Sr. Fialho, em Rebordosa, que contará, ainda, com a presença de um 
dourador que irá explicar o processo final de colocação da folha dourada nos trabalhos.
A visita terminará na igreja de Gandra, onde a talha dourada está muito bem representada, sendo 
uma oportunidade para apreciar este trabalho num outro contexto.

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

14h00 – 17h00
Marcação prévia obrigatória com mínimo de 5 dias de antecedência.
Número de Visitantes: Min. 5 – Máx. 10
Custo: Gratuito

.  Local : 
Móveis Fialho - R. Q.ta de Baixo 117 | 4585-505 Rebordosa
Móveis Fialho - Av. Padre Luis Pinto Carneiro, 422 | 4585-172 Gandra
Móveis Fialho - 41.22854, -8.421922 
Igreja de Gandra - 41º12’4.305” N 8º26’23.844” W 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 255 788 952
Email: turismo@cm-paredes.pt 

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/

mailto:turismo@cm-paredes.pt
https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/
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PORTO e NORTE

13 de abril
PAREDES

Do Tronco à Cadeira
A visita convida os participantes a recuar no tempo, voltando ao início do trabalho da madeira em 
Paredes, quando as cadeiras eram dos produtos mais produzidos no território. 
O circuito dará a conhecer algumas especificidades de cada arte, destacando curiosidades e 
particularidades de cada ofício, dando relevo à figura da Cadeireira, que tanto contribui para o 
desenvolvimento desta atividade no concelho.
Será ainda possível visitar uma serração e conhecer o ofício do torneiro, do cadeireiro e a arte 
de empalhar.

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

14h00 – 17h00
Marcação prévia obrigatória com mínimo de 5 dias de antecedência.
Número de Visitantes: Min. 5 – Máx. 20
Custo: Gratuito

.  Local : 
Serração Aboim - Rua Aboim 122 | 4589-907 Paredes
Serração Aboim - 41.21594, -8.41563 
Torneiro - 41.22600, -8.42187 
Cadeireiro/Palhinha - 41.22817,-8.41449 

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 255 788 952
Email: turismo@cm-paredes.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/

mailto:turismo@cm-paredes.pt
https://festivaldeartesemmadeiradeparedes.pt/
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PORTO e NORTE

12 a 15 de abril
PONTE 
DE LIMA

Caça ao Brinquedo no
Museu do Brinquedo Português
A atividade Caça ao Brinquedo é uma atividade semelhante a uma “caça ao tesouro”. Um jogo 
com questões, percursos e brincadeiras que permitem conhecer o museu, a sua história e o seu 
espólio. A atividade é orientada (guiada) e, no final, para além de se encontrar o tesouro (o brin-
quedo) é também proposto a construção de um brinquedo. 
A Caça ao Brinquedo é uma atividade que tem como finalidade estabelecer um contacto mais 
direto com o património do museu e contribuir para a partilha de aprendizagens, brincadeiras e 
emoções; conhecer o Museu do Brinquedo Português de forma lúdica. 
É uma atividade mais direcionada para famílias, mas pode ser para grupos e/ou instituições (até 
15 pessoas).

VISITAS GUIADAS / OFICINAS / WORKSHOPS / 
ATIVIDADES COM FAMÍLIAS 
.  Horário : 

Dias 12 e 13 de abril (a partir da 14h00 até às 17h00) 
Dias 14 e 15 de abril no horário regular (das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h00)
Marcação prévia obrigatória (preferencialmente com antecedência mínima de 7 dias)
Custo: 1,00 € por pessoa

.  Local : 
Casa do Arnado, Largo da Alegria, 4990-150 Arcozelo, Ponte de Lima 
41º 46’ 11,184”N | 8º 35’ 20,092”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 240 210
Email: mbp.geral@museuspontedelima.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museuspontedelima.com / www.visitepontedelima.com

mailto:mbp.geral@museuspontedelima.com
http://www.museuspontedelima.com
http://www.visitepontedelima.com
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
PORTO

Visita guiada a oficina centenária 
de trabalhos em Prata
Alcino Silversmith Since 1902
Esta viagem ao universo da Prata dá a conhecer a história da empresa, as fases da produção ma-
nual de joias e objetos em prata, permitindo a interação com os artesãos e o respetivo processo 
criativo. A experiência permite também conhecer diversas técnicas de ourivesaria (fundição, lami-
nagem, moldagem e cinzelagem) bem como visitar a loja e showroom composto por ambientes 
distintos, para que o visitante possa idealizar o efeito das peças numa divisão da sua casa.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

10h00-13h00 e 14h00-17h00.
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 7,50 € por pessoa (o valor da visita não será cobrado caso o(s) visitante(s) 
efetue(m) uma compra de qualquer artigo à venda em loja).

.  Local : 
Rua de Santos Pousada, 76, 4000-478 Porto
N41º 8,9667’  W008º36.02’

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 225 371 909 | 918 806 912
Email: store.alcino@alcino.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://alcino.com/visitas-guiadas/

mailto:store.alcino@alcino.com
https://alcino.com/visitas-guiadas/
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
PORTO

Visita Guiada - Peninsular 
– Papelaria & Artes Gráficas 
Localizada no centro do Porto, num edifício com 4 andares, divididos por diferentes sectores de 
produção, a Peninsular permite fazer uma viagem pelo tempo, desde os tempos de Impressão em 
Tipografia, montados letra a letra em chumbo, passando pela Impressão em Offset (anos 80-90), 
até ao processo mais moderno de impressão Digital. 

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

09h00-12h30; 14h00-18h00
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 5,00 € por pessoa

.  Local : 
Rua Mouzinho da Silveira, 67-71 
4050-420 Porto

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 222 005 225
Email: comercial@peninsular.com.pt  

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.peninsular.com.pt

mailto:comercial@peninsular.com.pt
http://www.peninsular.com.pt
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PORTO e NORTE

11, 13 e 14 
de abril
PORTO

Visita à Fábrica Nortada 
+ Degustação de 5 Cervejas 
Visita a todas as instalações da Fábrica Nortada, com explicação de cada fase do processo de 
fabrico da cerveja. Prova de 5 cervejas diferentes por pessoa (10 cL cada). Explicação sobre cada 
cerveja e dicas de harmonização com comidas.
Sommelier responsável: Vitor Meirelles ou Igor Moutinho

VISITAS GUIADAS / DEGUSTAÇÃO
.  Horário : 

15h30 e 18h00 
Duração da visita: 1h30 (aprox.)
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 17,00 € por pessoa

.  Local : 
Rua de Sá da Bandeira, 210 
4000-428, Porto
41.14814, -8.60817

.  Contacto : 
Telem. (+351) 910 213 693
Email: vitor.meirelles@fcportuense.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://feverup.com/m/104928; https://cervejanortada.pt/reservas/provas-tours/

mailto:vitor.meirelles@fcportuense.pt
https://feverup.com/m/104928
https://cervejanortada.pt/reservas/provas-tours/
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PORTO e NORTE

11 a 16 de abril
PORTO

Alfândega: Porto de (re)encontro
Museu dos Transportes
O que existia no local onde foi construída a Alfândega? Que fundições do Porto contribuíram para 
a produção do ferro utilizado no Edifício? O comboio chegava à Alfândega?
A visita explora a história da Alfândega Nova do Porto, edificada a partir de 1859 para receber as 
mercadorias que entravam e saíam pelo rio Douro. Os antigos equipamentos de carga e descarga 
(“girafa” e guindastes), os armazéns, os carris, a tesouraria, são espaços a explorar no exterior e 
interior deste emblemático edifício.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

11 abril – 15h00 // 12 abril – 11h00 // 13 abril – 15h00
14 abril – 11h00 // 15 abril – 15h30 // 16 abril – 15h30
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 3€ por pessoa

.  Local : 
Edifício da Alfândega Nova do Porto
Rua Nova da Alfândega, 4050-429 Porto 
+41o  8’ 35.30’’, -8o 37’  17.69’’

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 223 403 000
Email: museu@amtc.pt 

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.amtc.pt/amtc

mailto:museu@amtc.pt
http://www.amtc.pt/amtc
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PORTO e NORTE

11 a 14 de abril
PORTO

“As mãos na brincadeira 
e os olhos na ciência”  
O Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) propõe aos visitantes a realização 
de experiências científicas simples, usando materiais comuns e de fácil acesso. Pretendemos que 
seja uma experiência lúdica e enriquecedora, aprendendo ciência sempre num tom de brincadeira, 
estimulando assim a curiosidade, a criatividade e o pensamento crítico dos mais pequenos. 
Gostavas de construir uma câmara escura? Ou um pequeno helicóptero? Então esperamos por ti!

VISITAS GUIADAS / OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

09h30 às 12h30
14h00h às 17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, nº 431
4249-015 Porto
Coordenadas GPS
41°10’44.6”N,  8°36’28.1”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 228 340 508
Email: museu@isep.ipp.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www2.isep.ipp.pt/museu/

mailto:museu@isep.ipp.pt
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

Oficina Manuel Augusto Fontes: 
Um Mestre na Arte de Trabalhar 
a Cortiça (Trabalho ao vivo)
- Museu de Santa Maria de Lamas 
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. 

DEMONSTRAÇÃO COM ARTESÃO
.  Horário : 

09h:30-12h; 14h-17h
Não é obrigatória marcação prévia 
Custo: Adulto: 4€ / Seniores e estudantes: 3€
Todas as VISITAS COM OFICINA têm valor de ingresso de 4€

.  Local : 
Largo da Igreja, nº 90 
Parque de Santa Maria de Lamas, 4535-412 Santa Maria de Lamas 
GPS - N 40º97’72,84” W-8º57’09,77”

.  Contacto : 
Tel.: 227 447 468 
Email: geral@museudelamas.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museudelamas.pt

mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

O Mistério do Desaparecimento 
das Roupas do Sobreiro 
- Museu de Santa Maria de Lamas 
Esta é uma atividade lúdica e pedagógica que, entre outros pormenores, explora o montado de 
sobro (local de subsistência do sobreiro) e a sua biodiversidade.
Os visitantes, quer em contexto escolar, quer num grupo informal ou individualmente, podem 
usufruir desta, ou de outras atividades, que o Serviço Educativo do Museu tem disponíveis.

VISITA GUIADA / OFICINA
.  Horário : 

Horário: 10h-12h / 14h30-16h30
Custo: VISITAS COM OFICINA: 4€
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
Largo da Igreja, nº 90 
Parque de Santa Maria de Lamas, 4535-412 Santa Maria de Lamas 
GPS - N 40º97’72,84” W-8º57’09,77”

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 227 447 468 
Email: geral@museudelamas.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museudelamas.pt

mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

Cortiça: Do Montado para o Mundo 
- Museu de Santa Maria de Lamas 
Conhecida e apreciada pelas suas potencialidades ímpares, a cortiça é uma matéria-prima fasci-
nante, onde praticamente “nada se perde e tudo se transforma”. Ligada ao Museu, ao seu criador, 
à freguesia de Santa Maria de Lamas, respetivo concelho e região, a cortiça e as suas diferentes 
utilizações encontram-se em destaque numa das áreas temáticas do Museu. 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 cor-
tiça natural e derivados – permitirá ao visitante, mediante a sua faixa etária e o nível académico, 
perceber as características desta matéria e o seu percurso “Do Montado para o Mundo”.

VISITA GUIADA / OFICINA
.  Horário : 

10h-12h / 14h30-16h30
Custo: VISITAS COM OFICINA: 4€ (marcação prévia obrigatória)

.  Local : 
Largo da Igreja, nº 90 
Parque de Santa Maria de Lamas, 4535-412 Santa Maria de Lamas 
GPS - N 40º97’72,84” W-8º57’09,77”

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 227 447 468 
Email: geral@museudelamas.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museudelamas.pt / IG/museu_de_lamas/ / FB/museudelamas

mailto:geral@museudelamas.pt
http://www.museudelamas.pt
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PORTO e NORTE

11 e 12 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

Papeleiros por um Dia 
- Museu do Papel Terras de S.ta Maria
O Museu do Papel desafia as famílias a serem Papeleiros! Cortar trapo, fazer pasta, fazer e secar 
o papel são as atividades propostas.
No período da manhã, cada família leva para o museu um par de calças de ganga (100% algodão) 
que deverá cortar e colocar a refinar. Durante a refinação, a família visita o museu, explorando 
todos os cantos e recantos deste espaço único no país. Na pausa para almoço, as famílias são 
convidadas a fazer piquenique no jardim! Ao início da tarde começa a produção de papel com as 
suas próprias calças de ganga e a respetiva secagem. As famílias levam as suas obras de arte, 
“para mais tarde recordar”.

VISITAS GUIADAS / OFICINAS / WORKSHOP
.  Horário : 

11h00 - 15h30.
Marcação prévia obrigatória 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua de Rio Maior, 338 | 4535-301 Paços de Brandão
N 40º58’52,08 l W -8º35’8,74

.  Contacto : 
Telef.: +351 256 370 850
Email: museudopapel@cm-feira.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museudopapel.cm-feira.pt/atividade.php?passo=1&ID=17&subID=75&subsubID=32

mailto:museudopapel@cm-feira.pt
https://museudopapel.cm-feira.pt/atividade.php?passo=1&ID=17&subID=75&subsubID=32
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PORTO e NORTE

11 a 14 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

Uma Aventura na Cortiça 
– Museu Convento de Loios
De onde vem a cortiça? Como se transforma em rolha? Será que a cortiça só serve para fazer 
rolhas? 
As questões serão respondidas na visita ao núcleo temático com a ajuda do David, onde se pode-
rá aprender de onde vem esta matéria-prima tão importante, para que serve e como reutilizá-la, 
criando objetos úteis e personalizados.

OFICINAS / WORKSHOP / VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

9h30 - 16h45
Marcação prévia obrigatória 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira 
4520 Santa Maria da Feira 
N 40°55’23,09’’ W8°32’30,42’’

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 331 070
Email: museuconventodosloios@cm-feira.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museudosloios.cm-feira.pt/

mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
https://museudosloios.cm-feira.pt/
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PORTO e NORTE

13 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

À 5ª na Fábrica 
- Museu do Papel Terras de S.ta Maria
À 5a na Fábrica, é uma atividade que decorre, normalmente, na segunda quinta-feira de cada 
mês. Com todas as máquinas do processo de fabrico em funcionamento, o visitante pode sentir 
como eram realizadas as diferentes tarefas da produção do “Papel Pardo”, utilizado nas antigas 
embalagens e sacos de papel. O visitante poderá ainda experienciar “botar” papel a secar, como 
as antigas “botadeiras faziam na Casa do Espande. Uma experiencia pela memoria do proceso 
produtivo de outros tempos.

VISITAS GUIADAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h30 - 14h30.
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 3€ adulto; 1,5€ dos 6 aos 18 anos/ estudantes / seniores

.  Local : 
Rua de Rio Maior, 338
4535-301 Paços de Brandão
N 40º58’52,08  W -8º35’8,74

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 370 850
Email: museudopapel@cm-feira.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museudopapel.cm-feira.pt/atividade.php?passo=1&ID=17&subID=75&subsubID=32

mailto:museudopapel@cm-feira.pt
https://museudopapel.cm-feira.pt/atividade.php?passo=1&ID=17&subID=75&subsubID=32
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PORTO e NORTE

16 de abril
SANTA MARIA 
DA FEIRA

Uma Aventura na Cortiça 
– Museu Convento de Loios
De onde vem a cortiça? Como se transforma em rolha? Será que a cortiça só serve para fazer 
rolhas? Neste Domingo da Família, estas questões serão respondidas e muito mais.... Os par-
ticipantes nesta aventura vão aprender de onde vem esta matéria-prima tão importante, para 
que serve e como reutilizá-la, criando objetos úteis e personalizados numa tarde divertida em 
família!

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

15h00
Marcação prévia obrigatória 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira 
4520 Santa Maria da Feira 
N 40°55’23,09’’ W8°32’30,42’’

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 331 070
Email: museuconventodosloios@cm-feira.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://museudosloios.cm-feira.pt/

mailto:museuconventodosloios@cm-feira.pt
https://museudosloios.cm-feira.pt/
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PORTO e NORTE

10 a 14 de abril
SANTO TIRSO

Centro Interpretativo 
da Fábrica de Santo Thyrso
Espaço dedicado à história e à memória da indústria têxtil na Fábrica de Santo Thyrso com 
uma exposição permanente que apresenta a história da fábrica, assim como a importância des-
ta indústria no desenvolvimento do concelho. Este espaço aborda também os novos rumos da 
Indústria do Têxtil e Vestuário, os desafios do presente e as várias facetas da indústria da moda. 

VISITAS GUIADAS / EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

10h30 e 14h30 
Obrigatória marcação prévia (mínimo dois dias de antecedência)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Estação Ferroviária
Rua Doutor Oliveira Salazar, s/n
4780 - 453 Santo Tirso
41.350631, -8.473183

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 830 411 | 252 809 120
Email: turismo@cm-stirso.pt | museus@cm-stirso.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://www.cm-stirso.pt/viver/cultura/fabrica-santo-thyrso
https://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial

mailto:turismo@cm-stirso.pt
mailto:museus@cm-stirso.pt
https://www.cm-stirso.pt/viver/cultura/fabrica-santo-thyrso
https://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial
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PORTO e NORTE

11, 12, 13 e 14 
de abril
SANTO TIRSO

Descobrir o processo produtivo 
do Licor de Singeverga
A visita permite partir à descoberta de um saber fazer. Um percurso à volta do processo pro-
dutivo ancestral do Licor de Singeverga. A arte de produzir uma bebida monástica que combina 
especiarias com lume, repouso, madeira envelhecida, e um dom que advém da serenidade e da 
comunhão com os valores da vida e do tempo.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

11 de abril  -  11h00 – 16h00 // 12 de abril - 10h00 – 15h00
13 de abril - 11h00 – 16h00 // 14 de abril - 15h30
Marcação prévia obrigatória 
Custo: 5,00 € por pessoa

.  Local : 
Província Portuguesa da Ordem Beneditina
Rua do Mosteiro de Singeverga, 200
4795-309 Roriz Santo Tirso
41.34475, -8.36819 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 252 830 411 
Email: turismo@cm-stirso.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.mosteirodesingeverga.com | www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial

mailto:turismo@cm-stirso.pt
http://www.mosteirodesingeverga.com
http://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial
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PORTO e NORTE

14 de abril
SANTO TIRSO

Harmonizar com quase tudo…! 
O Licor de Singeverga?      
Um encontro. Um jantar. Uma bebida.
Provadores. Comentadores.
Como e quando beber? 
O que esconde e o que revela!!
Harmonizar. Celebrar. Assumir. Projetar. 
A iniciativa contará com a presença do distribuidor oficial e de um representante 
do Mosteiro de Singeverga. 

DEMONSTRAÇÕES COM PROFISSIONAIS
.  Horário : 

19h00 – 22h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo: 30,00 € por pessoa

.  Local : 
Quinta de Silvalde 
Rua de Silvalde, 4780-453 Areias Santo Tirso
41.361733,-8.474896

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 830 411 
Email: turismo@cm-stirso.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial 

mailto:turismo@cm-stirso.pt
http://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial
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PORTO e NORTE

15 de abril
SANTO TIRSO

Onde tudo nasceu, 
a Fábrica do Rio Vizela…
O começo da indústria têxtil 
no Vale do Ave
Visita ao berço da indústria têxtil no Vale do Ave. A Fábrica do Rio Vizela foi um projeto de indus-
triais, capitalistas e comerciantes da cidade do Porto e de um técnico francês. Fundada em 1845, 
começa a laborar durante a revolução da Maria da Fonte. Esta empresa tornou-se uma referên-
cia na indústria têxtil e no crescimento económico do Vale do Ave. O visitante poderá conhecer 
o espaço da antiga fábrica e a sua história, a qual se cruza com a Casa de Serralves, o Conde de 
Vizela e o industrial Narciso Machado Guimarães. 

VISITAS GUIADAS / EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

10h00
Obrigatória marcação prévia (mínimo dois dias de antecedência)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Antiga Fábrica do Rio Vizela
Largo Fábrica do Rio Vizela
Rua dos Correios, 164 | 4795-000 Vila das Aves
GPS | 41.356694807211376, -8.410080949682607

.  Contacto : 
Telef.:  (+351) 252 830 411 | 252 809 120
Email: turismo@cm-stirso.pt | museus@cm-stirso.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial

mailto:turismo@cm-stirso.pt
mailto:museus@cm-stirso.pt
http://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial
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PORTO e NORTE

15 de abril
SANTO TIRSO

A Fábrica de Santo Thyrso 
e as suas histórias do trabalho    
A Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Thyrso foi fundada em 1896 tendo um papel fundamental 
no desenvolvimento da indústria têxtil em Santo Tirso. Criada pelo impulso de um brasileiro de 
torna-viagem, o Conde de São Bento, tornou-se um estabelecimento ímpar, que formou gerações 
de operários e mestres nas artes do têxtil. A visita permite conhecer a Fábrica de Santo Thyrso, 
espaço moderno e herdeiro desta tradição e partilhar algumas das memórias deste antigo estabe-
lecimento têxtil.

VISITAS GUIADAS / EXPOSIÇÃO
.  Horário : 

14h30
Obrigatória marcação prévia (mínimo dois dias de antecedência)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Fábrica de Santo Thyrso
Rua do Dr. Oliveira Salazar, 88 
4780-453 Santo Tirso
41,350531 / -8,474965

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 830 411 | 252 809 120
Email: turismo@cm-stirso.pt | museus@cm-stirso.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-stirso.pt/viver/cultura/fabrica-santo-thyrso

mailto:turismo@cm-stirso.pt
mailto:museus@cm-stirso.pt
http://www.cm-stirso.pt/viver/cultura/fabrica-santo-thyrso
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PORTO e NORTE

15 e 16 de abril
SANTO TIRSO

Centro Interpretativo 
da Fábrica de Santo Thyrso
A sabedoria ancestral de tecer…
O tear manual produz relíquias…
Uma fonte de inspiração para os grandes mestres da fiação e tecelagem…
Saber fazer…, experimentar sincronizar corpo, movimento, fio e teia…; conhecer a mística do tear.
Todas as pessoas, sem exceção, podem partir à aventura… descobrir como se faz uma trama em 
tirela (poderiam ser trapos, linho ou seda).
A experiência será orientada pela artesã Teresa Martins.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

15 de abril – 10h00 - 13H00 | 15h00 - 18H00 // 16 de abril – 15h00 às 18h00
Custo: Gratuito

.  Local : 
Estação Ferroviária
Rua Doutor Oliveira Salazar, s/n | 4780 - 453 Santo Tirso
41.350631, -8.473183

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 830 411 
Email: turismo@cm-stirso.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial

mailto:turismo@cm-stirso.pt
http://www.cm-stirso.pt/conhecer/visitar/turismo-industrial
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PORTO e NORTE

11 a 15 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Visitas aos Circuitos 
pelo Património Industrial
Programa de visitas guiadas 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.
Programa sob consulta.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

9h-12h30 | 14h-17h30
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

11 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Love4 locals: 
Bolsa para telemóvel personalizada 
Oficina experimental de curta duração em ambiente semi-industrial sob a orientação de um coa-
ch, dirigida a múltiplos públicos, focada na criação, desenvolvimento e manufatura de um peque-
no produto de marroquinaria visando capacitar os participantes para um melhor entendimento 
dos fatores criativos e técnicos relacionados com esta indústria, aliando sempre a tradição à 
tecnologia e à sustentabilidade, despertando o interesse pela indústria de forte implementação 
no concelho de S. João da Madeira.

OFICINA CRIATIVA
.  Horário : 

09h30 - 12h30 | 14h00 - 17h00
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
Rua de Fundões, Devesa Velha
3700-121 São João da Madeira
40°53’06.0”N 8°29’03.8”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

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

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

11 e 15 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

“Uma Sapatilha Sustentável?”
“Tendência ou Futuro” é a mais recente exposição do Museu do Calçado que alerta para a impor-
tância de ouvir e cuidar do nosso Planeta. A visita temática com oficina permite aprender sobre 
a pegada ecológica das diferentes matérias-primas e criar uma sapatilha sustentável.

OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

Dia 11 - 10h00 e 14h00
Dia 15 - 15h30
Marcação prévia obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu do Calçado
Rua Oliveira Júnior, 591 
3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

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

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

12 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

“Sabes como se faz um chapéu?” 
+ Oficina
Nesta visita os participantes são desafiados na sua criatividade e imaginação, tendo acesso 
sensitivo a matérias-primas, ferramentas e máquinas.
De forma lúdica e interativa, as crianças são convidadas a descobrirem o processo de fabrico 
do chapéu de feltro.
Esta visita é complementada com uma oficina que levará os participantes a testar e reapro-
veitar materiais têxteis, as crianças são desafiadas a dar asas à sua imaginação e a recriar os 
animais que dão origem às matérias-primas usadas.

VISITAS GUIADAS / OFICINA / ATIVIDADES PARA FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00 e 14h00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu da Chapelaria
Rua Oliveira Júnior, 501 | 3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

13 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Letra a Letra, Peça a peça... 
– “O dia em que os lápis desistiram”
Sabiam que os lápis de cor também se zangam e ficam tristes? Nesta história o lápis preto 
está cansado de ser usado apenas para desenhar contornos, o azul já não aguenta pintar mais 
oceanos, e o amarelo e o laranja já nem sequer falam um com o outro, pois cada um reclama 
ser a verdadeira cor do sol. Mas será que o que sempre foi, assim terá de ser para sempre? Os 
lápis desta história permitem aprender que cada um pode usar e ser o que quiser.
Esta atividade é recomendada para famílias com crianças até aos 8 anos.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h30
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Torre da Oliva
Rua Oliveira Júnior, 591 | 3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

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

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

13 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Conservação Preventiva 
sobre o Acervo Industrial 
do Museu da Chapelaria
Simpósio de conservação preventiva em espólio industrial, ministrado pela conservadora-res-
tauradora do museu, Diana Tavares.
Os participantes terão a oportunidade de debater metodologias preventivas e de intervenção, em 
contexto de formação in situ, considerando os fatores e condicionantes inerentes. A discussão 
científica acontecerá no seguimento de uma visita técnica ao Museu da Chapelaria.
Público-Alvo: Estudantes de conservação e restauro, gestão do património, ciências da arte e do 
património, entre outros.

COLÓQUIOS
.  Horário : 

10h00 às 17h30 (marcação prévia obrigatória)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu da Chapelaria
Rua Oliveira Júnior, 501 | 3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

13 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Exibição do filme “Tempos Modernos”
“Tempos Modernos” (1936), o filme idealizado por Charles Chaplin, é um dos maiores clássicos 
do cinema. Através de um retrato inusitado da vida do operário Carlitos, o filme trata a condição 
da vida moderna, onde ao lado da exploração, da desumanização e da repressão dos homens e 
das mulheres enquanto trabalhadores, não deixa de se encontrar a luta e a esperança por me-
lhores condições de vida. “Tempo Modernos” é uma importante representação da sua época, que 
continua a suscitar reflexão e debate também sobre os dias de hoje.
Com o apoio do clube de cinema Cine S. João e do Museu da Chapelaria.

FILME
.  Horário : 

21:30
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu da Chapelaria
Rua Oliveira Júnior, 501 | 3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

14 e 15 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

“Uma Cidade de Chapéus”
Esta visita começa com uma abordagem à história local por intermédio da qual é feita a con-
textualização da importância social, económica e cultural da indústria chapeleira em Portugal. 
Numa fase posterior, os visitantes são confrontados com a evolução tecnológica desta indústria, 
desde a sua fase mais artesanal até aos dias de hoje. 
Este tipo de visita é complementado com uma oficina de grifagem, em que o participante parte 
da análise dos grifos que fazem parte do acervo do Museu para criar uma nova grife, revelando 
todo o seu potencial criativo.

VISITAS GUIADAS / OFICINAS / WORKSHOPS
.  Horário : 

10h00 e 14h00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu da Chapelaria
Rua Oliveira Júnior, 501 | 3700-204 São João da Madeira 
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

15 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Workshop de Fotografia
Roteiro de captação de imagens pelo Património Industrial de S. João da Madeira

OFICINA / WORKSHOP
.  Horário : 

10:00 - 16:00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

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

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

16 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

“O meu primeiro acessório de moda 
– bolsa de mão”
Procura-se recuperar a tradição e o “saber fazer” associado ao manuseio do feltro, aliando-os à 
transformação deste material em acessórios de moda e onde o design é sua imagem de marca. 
Dinamizado por Filomena Almeida, promotora do projeto FELTRANDO, este workshop pretende, 
ainda, sensibilizar para a importância da sustentabilidade, da Economia Circular e possibilidade 
de reutilização de materiais industriais - o feltro, sem mais uso. Neste workshop propõe-se a 
criação de uma bolsa de mão única onde o Estilo e Tradição estão de mãos dadas, e que é inspi-
rada nas antigas sacas de tiras muito características da região.

OFICINA / WORKSHOP
.  Horário : 

10:00 – 17:30
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: 70€ por pessoa

.  Local : 
Torre da Oliva
Rua Oliveira Júnior, 591 | 3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

16 de abril
SÃO JOÃO 
DA MADEIRA

Oliva Catcher
O Peddy Paper “Oliva Catcher” realiza-se em toda a área da Oliva e Museu da Chapelaria. O ponto 
de partida será no Welcome Center do Turismo Industrial na Torre da Oliva, onde os participan-
tes recebem no início um guião com os desafios e atividades. Esta atividade é recomendada para 
famílias com crianças até aos 12 anos de idade. O “Oliva Catcher” pretende estimular o convívio, 
o espírito de entre ajuda e a partilha de experiências entre famílias. As atividades combinam 
desafios intelectuais e dinâmicos, sobre S. João da Madeira e as suas indústrias de uma forma 
lúdica e descontraída.

ATIVIDADES COM FAMILIAS 
.  Horário : 

15:00 – 17:00
Marcação Prévia Obrigatória
Custo: Gratuito

.  Local : 
Torre da Oliva
Rua Oliveira Júnior, 591
3700-204 São João da Madeira
40.90409, -8.49470

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 256 200 204
Email: turismoindustrial@cm-sjm.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: https://turismoindustrial.cm-sjm.pt

mailto:turismoindustrial@cm-sjm.pt
https://turismoindustrial.cm-sjm.pt
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PORTO e NORTE

11 a 16 de abril
TORRE DE 
MONCORVO

Passeio em Volta do Ferro 
– Ferrominas
Visita guiada ao Museu do Ferro & da Região de Torre de Moncorvo para conhecer a história da 
exploração mineira em Torre de Moncorvo, que data do tempo dos romanos. A visita termina com 
uma degustação de Amêndoa coberta e vinho generoso nos jardins do Museu. 

VISITAS GUIADAS 
.  Horário : 

10h00-13h00 | 14h30–17h30 
Obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu do Ferro & da Região de Moncorvo
Largo Dr. Balbino Rego
5160-241 Torre de Moncorvo
41.173461, -7.053288

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 279 252 724
Email: museu-ferro@hotmail.com

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.cm-moncorvo.pt/pages/997?poi_id=293

mailto:museu-ferro@hotmail.com
http://www.cm-moncorvo.pt/pages/997?poi_id=293
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
VIANA DO 
CASTELO

Navegando pelos espaços 
do Navio Museu Gil Eannes
Na visita livre aos espaços museológicos do Navio os visitantes podem embarcar numa experi-
ência de conhecimento histórico, cultural e náutico “navegando” pelos espaços museológicos, 
como: ponte de comando, casa do leme, cozinha, padaria, casa das máquinas, enfermarias, con-
sultório médico, sala de tratamento, bloco operatório, diversos camarotes, capela e entre ou-
tros espaços, bem como conhecer o processo de construção do Navio, datado de 1955. Podem 
também adquirir na bilheteira os aparelhos de audioguia para acompanhar a visita, que estão 
disponíveis em 5 línguas: português, inglês, espanhol, francês e alemão.

VISITA LIVRE
.  Horário : 

09h30 às 18h00 (não exige marcação prévia)
Custo:
Bilhete Individual 5,00 € | Gratuito: crianças até os 6 anos
Bilhete família 12,00 € (inclui 2 adultos até 4 crianças dos 7 aos 16 anos)

.  Local : 
Navio Gil Eannes, Doca Comercial
4900-321, Viana do Castelo
41º41’24,53”N / 8º49’48,58”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 809 710 / 966 442 644
Email: navio@fundacaogileannes.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fundacaogileannes.pt/

mailto:navio@fundacaogileannes.pt
http://www.fundacaogileannes.pt/
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
VIANA DO 
CASTELO

Visita Guiada 
ao Navio Museu Gil Eannes 
Realizada para grupos de no mínimo 10 participantes e máximo 25, a visita guiada inicia com 
uma breve introdução histórica sobre a importância da construção do Navio, a missão que de-
sempenhou no apoio à frota bacalhoeira da pesca à linha, o seu resgate da sucata e a atual 
função enquanto museu.
Com duração média de 1h30, acompanhados de um guia, os visitantes podem “navegar” e co-
nhecer a funcionalidade de cada espaço, bem como visitar as exposições a bordo dedicadas à 
navegação, ao mar e à cultura.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

09h30 às 18h00 (marcação prévia obrigatória)
Custo:
Bilhete Individual 6,50 € | Gratuito: crianças até os 6 anos
Bilhete família 13,00 € (inclui 2 adultos até 4 crianças dos 7 aos 16 anos)

.  Local : 
Navio Gil Eannes, Doca Comercial
4900-321, Viana do Castelo
41º41’24,53”N / 8º49’48,58”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 809 710 / 966 442 644
Email: navio@fundacaogileannes.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fundacaogileannes.pt/

mailto:navio@fundacaogileannes.pt
http://www.fundacaogileannes.pt/
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
VIANA DO 
CASTELO

Visualização de documentário 
“Campanha São Ruy 1952”
Com duração de 25 minutos, este documentário retrata a viagem de início e regresso a Viana 
do Castelo do navio bacalhoeiro São Ruy, em que estão representados todos os pormenores da 
faina da pesca do bacalhau à linha. Neste documentário os visitantes poderão aprender mais 
sobre a importância do passado da faina da pesca do bacalhau à linha e da vida dos pescadores.
A visualização deste documentário poderá ser feita no final da visita livre ou guiada ao Navio 
Museu.

FILMES
.  Horário : 

09h30 às 18h00
Não exige marcação prévia
Custo:
Bilhete Individual 5,00 € | Gratuito: crianças até os 6 anos
Bilhete família 12,00 € (inclui 2 adultos até 4 crianças dos 7 aos 16 anos)

.  Local : 
Navio Gil Eannes, Doca Comercial
4900-321, Viana do Castelo
41º41’24,53”N / 8º49’48,58”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 809 710 / 966 442 644
Email: navio@fundacaogileannes.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fundacaogileannes.pt/

mailto:navio@fundacaogileannes.pt
http://www.fundacaogileannes.pt/
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PORTO e NORTE

10 a 16 de abril
VIANA DO 
CASTELO

Conhecendo as exposições 
a bordo do Navio Gil Eannes
Exposição “Uma Viagem no tempo - Navios, Equipamentos, Instrumentos e Palamenta”
Constituída por dezenas de peças originais e únicas dos antigos lugres veleiros e arrastões ba-
calhoeiros, a exposição está localizada nos espaços das enfermarias gerais, um espaço onde fi-
cavam as antigas Enfermarias Gerais EB e foram transformadas para acomodar esta exposição.

Exposição “Uma Viagem de Fé: Pescadores Portugueses, Homens de Fé, de Olhos Postos 
na Proteção da Virgem Maria”
Inaugurada no âmbito das comemorações dos 25 anos do resgate do Navio, esta exposição re-
corda a viagem do Gil Eannes à St. Johns levando o andor com a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima, símbolo da fé dos pescadores bacalhoeiros portugueses, bem como as imagens da pro-
cissão com a presença de mais de 3 mil pescadores da frota à linha e inúmeras individualidades.

Exposição “Campanha São Ruy 1952”
Apresenta documentos da histórias e relatos do trabalho realizado pelo navio bacalhoeiro São 
Ruy na campanha de 1952. Numa linha cronológica, as imagens e os textos constroem as etapas 
de um dia de trabalho dos pescadores na faina.

EXPOSIÇÕES
.  Horário : 

09h30 às 18h00 (não exige marcação prévia)
Custo: Bilhete Individual 5,00 € | Gratuito: crianças até os 6 anos
Bilhete família 12,00 € (inclui 2 adultos até 4 crianças dos 7 aos 16 anos)

.  Local : 
Navio Gil Eannes, Doca Comercial | 4900-321, Viana do Castelo | 41º41’24,53”N / 8º49’48,58”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 258 809 710 / 966 442 644
Email: navio@fundacaogileannes.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.fundacaogileannes.pt/

mailto:navio@fundacaogileannes.pt
http://www.fundacaogileannes.pt/
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PORTO e NORTE

15 de abril
VIANA DO 
CASTELO  

Roteiro da Cerâmica de Alvarães 
- Junta de Freguesia de Alvarães 
A existência de fornos de fabrico de telha e tijolo na freguesia de Alvarães remonta ao séc. XVI, 
mas é certo a sua anterioridade, havendo indícios de ter sido aqui que se fabricou alguma telha 
que cobriu o Mosteiro da Batalha. 
Visita guiada aos fornos Telheiros da Vila de Alvarães construídos em finais do séc. XIX, tendo-se 
mantido em laboração até meados do séc. XX, para a produção artesanal da telha vâ e do tijolo 
burro.  

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

14:30 – visita guiada aos locais onde se produzia a cerâmica 
Marcação prévia obrigatória  
Custo: Gratuito

.  Local : 
Fornos Telheiros 
Rua da Costeira | 4905-204 Alvarães 
41,629025; -8,7473083

.  Contacto : 
Email: viladealvaraes@sapo.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/watch/?v=2149261218710289

 

mailto:viladealvaraes@sapo.pt
http://www.facebook.com/watch/?v=2149261218710289
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PORTO e NORTE

15 de abril
VIANA DO 
CASTELO  

Roteiro da Cerâmica de Alvarães 
- Fábricas Jerónimo Pereira Campos,

Filhos, Lda. 
Visita guiada à Fábrica Jerónimo Pereira Campos & Filhos, construída em 1935. A fábrica foi a 
mais importante não só da freguesia, mas em toda a província do Minho e aqui se fabricavam as 
mais diversas variedades cerâmicas, como o tijolo vermelho, tijolo refletário, tubagem em grés, 
peças artísticas e artigos sanitários. Está implementada numa zona de jazigos de barro (o cauli-
no) dos melhores da Península ibérica 

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

16:30 – Fecho do encontro no interior da nave da referida fábrica com uma breve cerimónia 
Marcação prévia obrigatória  
Custo: Gratuito 

.  Local : 
Fábrica Jerónimo Pereira Campos, Filhos, Lda. 
Rua da Alvarães, nº 1963 | 4905-200 Alvarães
41,630053; -8,734908 

.  Contacto : 
Email: viladealvaraes@sapo.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/watch/?v=2149261218710289

 

mailto:viladealvaraes@sapo.pt
http://www.facebook.com/watch/?v=2149261218710289
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PORTO e NORTE

10 a 15 de abril
VILA DO 
CONDE

Visita à exposição “Com um risco 
se faz um barco” e à Nau Quinhentista
Visita guiada à exposição “Com o Risco se faz um barco”, patente na Casa do Barco/Loja Intera-
tiva de Turismo, onde se mostram as técnicas e os processos associados à construção naval de 
madeira, atividade muito importante e identitária de Vila do Conde. Aqui, destaca-se o processo 
da sala do risco, arte de transformar o projeto de uma embarcação num desenho detalhado à 
escala real. Como complemento, poderão conhecer também a réplica de uma Nau Quinhentista 
à escala real e aprender um pouco como seria a vida a bordo.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

11, 12 e 15 de abril: 10h00-13h00
13 e 14 abril: 15h00-18h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Casa do Barco/Loja Interativa de Turismo
Rua Cais da Alfândega | 4480-754 Vila do Conde
41.350084; - 8.743569

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 248468
Email: museus@cm-viladoconde.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitviladoconde.pt

mailto:museus@cm-viladoconde.pt
http://www.visitviladoconde.pt
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PORTO e NORTE

12 de abril
VILA DO 
CONDE

Visita guiada aos Estaleiros 
de Construção Naval de Azurara 
Visita guiada aos Estaleiros Navais de Vila do Conde, uma das atividades que caracterizam esta 
região, sendo uma das indústrias mais antigas do país. Atualmente, os estaleiros situam-se na 
margem esquerda do Rio Ave e são os maiores estaleiros portugueses de construção e repara-
ção naval em madeira e um dos maiores da Europa, onde se pode ainda testemunhar a utilização 
de materiais e técnicas seculares na construção de barcos de pesca e de réplicas de outras em-
barcações, tais como caravelas, naus e barcos rabelos.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

15h00-17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Estaleiros Navais de Azurara (Portaria Docapesca)
Rua da Junqueira, Azurara | 4481-912 Vila do Conde
41.204227; - 8.442773

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 248473
Email:  turismo@cm-viladoconde.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitviladoconde.pt | www.barretoefilhos.com |
www.samuelefilhos.pt | www.sicnave.pt

mailto:turismo@cm-viladoconde.pt
http://www.visitviladoconde.pt
http://www.barretoefilhos.com
http://www.samuelefilhos.pt
http://www.sicnave.pt
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PORTO e NORTE

12 a 14 de abril
VILA DO 
CONDE

Visita guiada ao Museu das Rendas 
de Bilros e Oficina de rendilheiras 
Visitas guiadas ao Museu das Rendas de Bilros de Vila do Conde, um dos ex-libris da cidade com 
bastante importância desde o século XVI. Em 2015, o Município de Vila do Conde conseguiu um 
recorde para a Maior Renda de Bilros do Mundo, certificada pelo Guinness World Records. A peça 
está exposta no Museu das Rendas de Bilros, que contém antigas rendas e coleções, e onde é 
possível ver as rendilheiras a trabalhar. Uma experiência única e imperdivel.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

14h30 – 17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
Museu das Rendas de Bilros
Rua de S. Bento, 70 | 4480-781 Vila do Conde
41.352624; - 8.743682

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 248 468
Email:  museus@cm-viladoconde.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.visitviladoconde.pt

mailto:museus@cm-viladoconde.pt
http://www.visitviladoconde.pt
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PORTO e NORTE

13 de abril
VILA DO 
CONDE

Visita guiada à fábrica de caiaques NELO
Visita guiada à fábrica de caiaques Nelo, a marca mais reconhecida, valorizada e premiada no 
mundo da canoagem. Mais de 75% das embarcações que participaram nas principais compe-
tições mundiais e continentais são da marca Nelo, equipando as nações de todo o mundo. A 
empresa, criada em 1978 por Manuel Ramos, antigo atleta de canoagem, tem uma fábrica com 
uma área de 20.000 m2 onde trabalham 150 funcionários, dos quais uma grande percentagem 
pratica ou praticou canoagem. 
Desde Atenas 2004, a Nelo tem sido Fornecedora Oficial nos Jogos Olímpicos, na modalidade de 
velocidade, recolhendo um total de 93 Medalhas Olímpicas.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

15h00 – 17h00
Marcação prévia obrigatória.
Custo: Gratuito

.  Local : 
NELO
Rua de Beche, 25 | 4485-105 Fajozes
41.326402; -8.717571

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 248 473
Email:  turismo@cm-viladoconde.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.nelo.eu

mailto:turismo@cm-viladoconde.pt
http://www.nelo.eu
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PORTO e NORTE

12 de abril
VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

Visitas Guiadas Museu da Indústria 
Têxtil da Bacia do Ave
O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave foi fundado em 1987 como um projeto de investiga-
ção em arqueologia industrial, com o objetivo de estudar o processo de industrialização desta 
região e contribuir para a preservação do seu património industrial. O Museu desenvolve diversas 
atividades, tais como visitas guiadas, atividades pedagógicas, exposições, conservação e restau-
ro de equipamentos e maquinaria de interesse arqueológico-industrial, recolha e conservação 
de documentação histórica, projetos de história oral, edição regular de publicações, seminários, 
conferências e cursos sobre património industrial. Instalado na antiga Fábrica de Fiação e Tece-
lagem de Lã - Lanifícia do Outeiro, Lda, alberga uma Exposição Permanente, dispõe também de 
uma Biblioteca especializada, um Centro de Documentação, um Centro de Arquivos Empresa-
riais, e uma Área para Exposições Temporárias.

VISITAS GUIADAS 
.  Horário : 

11h00 e 15h00
Obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua José Casimiro da Silva, Outeiro – Calendário
4760-355 Vila Nova de Famalicão
41°24’02.3”N  8°32’00.0”W

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 31 39 86
Email: geral@museudaindustriatextil.org

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.museudaindustriatextil.org

mailto:geral@museudaindustriatextil.org
http://www.museudaindustriatextil.org
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PORTO e NORTE

13 de abril
VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

Visitas Guiadas Museu do Automóvel
O Museu do Automóvel de Vila Nova de Famalicão veio concretizar o sonho dos apaixonados pelo 
automobilismo, contribuindo para reafirmar a cidade como a Capital do Automóvel Antigo. A gé-
nese deste museu encontra-se na criação do Clube Automóvel Antigo e Clássico de Vila Nova de 
Famalicão que ao longo do tempo impulsionou várias iniciativas que contribuíram para a criação 
de um espaço museológico dedicado ao Automóvel, como a realização de desfiles históricos e 
de duas grandes exposições, organizadas nos anos de 1997 e de 2005. Detentor de um espaço 
museológico com mais de 3.000m2 , ao longo da exposição este museu dará ao visitante a opor-
tunidade de realizar uma viagem retrospetiva sobre a evolução do design automóvel durante 
todo o século XX.

VISITAS GUIADAS 
.  Horário : 

11h00 | 15h00
Obrigatória marcação prévia 
Custo: Gratuito

.  Local : 
LAGO DISCOUNT LOTE 48 | 4760-673 Ribeirão
41.367807, -8.549070

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 314 045
Email: museudoautomovelfamalicao@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/museudoautomovelfamalicao/

mailto:museudoautomovelfamalicao@gmail.com
http://www.facebook.com/museudoautomovelfamalicao/
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PORTO e NORTE

14 de abril
VILA NOVA DE 
FAMALICÃO

Visitas Guiadas
Castro Vinhos de Portugal
A Castro Vinhos de Portugal nasceu de uma Paixão. Paixão da família em criar vinhos únicos, 
singulares, com diferenciação no mercado. Muito mais que uma empresa produtora de vinhos, 
é um espaço que pode oferecer inúmeras experiências. Na visita à vinha os visitantes poderão 
conhecer a sua cultura, as suas castas e características da região. A visita à adega permite 
conhecer todo o processo de vinificação, conservação, enchimento, rotulagem e funcionalidade 
dos equipamentos, culminando com uma degustação vinho da casa. Suportando perfeitamente 
o mercado nacional e tendo grandes capacidades para abastecer uma boa parte das suas ex-
pectativas internacionais, a Castro prima pela qualidade e inovação dos seus vinhos sendo uma 
empresa que procura diferenciar-se no mundo dos vinhos verdes.

VISITAS GUIADAS 
.  Horário : 

15h00 (obrigatória marcação prévia)
Custo: Gratuito

.  Local : 
Rua do Bispo D. Luís de Almeida, 245 | 4760-426 Cavalões
-8.5698861, 41.4176404

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 252 378 794
Email: geral@vinhoscastro.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.vinhoscastro.com

mailto:geral@vinhoscastro.com
http://www.vinhoscastro.com
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REGIÃO de LISBOA 

6 de abril
LISBOA

“Pequenos investigadores 
à descoberta do painel de azulejo 
escondido”
Visita-Jogo
A atividade, que complementa a visita guiada ao edifício das máquinas e ao jardim, propõe a 
descoberta de fragmentos de um painel de azulejo, reprodução de uma obra original da coleção 
do Museu da Água, escondidos no jardim. 
Durante a ação, pretende-se que o participante vista a pele de “investigador” e, através de pe-
quenas pistas que também o levam a descobrir o edifício das máquinas a vapor, encontre os 
fragmentos escondidos e devolva ao painel o seu aspeto original.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

15h00 - 17h00
Custo: 10,00 €  
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos
Rua do Alviela, 12 | 1170-012 Lisboa
Latitude: 38.719890  Longitude: -9.119955

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 218 100 215
Email:  mda.epal@adp.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: FB/museuagua | IG/museuagua

mailto:mda.epal@adp.pt
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REGIÃO de LISBOA 

8 de abril
LISBOA

Visita Guiada  “Barbadinhos a Vapor”
De uma Estação Elevatória a Vapor, nasceu o Museu da Água. O espaço musealizado homena-
geia a memória da água na história da indústria deste serviço. 
A visita inclui: percurso no jardim, exposição de longa duração, edifício das máquinas e algumas 
áreas reservadas. 
Serão abordados a história do modo de produção do vapor e da elevação da água e a dimensão 
social e cultural de uma comunidade para a qual esta atividade assumiu um papel de relevo – os 
trabalhadores da Companhia das Águas de Lisboa.

VISITAS GUIADAS
.  Horário : 

11h00 
Custo: 6,00 €  
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
Museu da Água - Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos
Rua do Alviela, 12 | 1170-012 Lisboa
Latitude: 38.719890, Longitude: -9.119955

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 218 100 215
Email:  mda.epal@adp.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.facebook.com/museuagua | www.instagram.com/museuagua/ 

mailto:mda.epal@adp.pt
http://www.facebook.com/museuagua
http://www.instagram.com/museuagua/
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REGIÃO de LISBOA 

12 a 16 de abril
SESIMBRA

Vamos conhecer a Moagem 
de Sampaio - Núcleo Museológico 
Moagem de Sampaio
Conhecer a Moagem de Sampaio, um edifício erigido em inícios do séc. XX, que inicialmente 
terá cumprido a função de cavalariça mas que foi adaptado na década de 1910 para moagem 
de trigo e milho, provenientes de todo o concelho. Nesta visita orientada, com o objetivo de dar 
a conhecer a história da fábrica, os visitantes podem  observar a bancada das mós francesas 
em pedra quartzo de água doce, contemplar o funcionamento do sistema a força motriz ali 
aplicada pelo motor Hornsby-Stockport (1917), bem como o sistema da limpeza dos cereais.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00 e 14h00
Custo: Gratuito
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
Rua da Terra da Eira, Sampaio 
2970 – Sesimbra
38º27’55.88’’N  9º05’50.11’’O 

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 939 980 220
Email: eduardo.cunha@cm-sesimbra.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.sesimbra.pt/conhecer/patrimonio/patrimonio-edificado/moagem-de-sampaio

mailto:eduardo.cunha@cm-sesimbra.pt
http://www.sesimbra.pt/conhecer/patrimonio/patrimonio-edificado/moagem-de-sampaio
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REGIÃO de LISBOA 

15 de abril
SETÚBAL

Visita guiada ‘A indústria de conservas 
de peixe em Setúbal (1854-1995)’ 
– Museu Michel  Giacometti
O setor das conservas de peixe, em Setúbal, representou a epítome da industrialização local, en-
tre a segunda metade de Oitocentos e a primeira metade do século XX. Neste trajeto pretende-se 
explorar antigas fábricas conserveiras sadinas, cujo património industrial marcam a paisagem 
da zona ribeirinha, através das múltiplas chaminés que subsistem. Percorre a introdução, o apo-
geu e o declínio dos enlatados de sardinha, bem como espaços de dinamismo cultural/político 
associados a este universo.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

10h00
Custo: Gratuito
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
(Ponto de encontro)
Av. Luísa Todi, 375
2904-535 SETÚBAL

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 917 771 214
Email: servico.educativo.museus@mun-setubal.pt

Atividade não acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.mun-setubal.pt 

mailto:servico.educativo.museus@mun-setubal.pt
http://www.mun-setubal.pt
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REGIÃO de LISBOA 

10 a 16 de abril
SETÚBAL

Visita guiada 
à Fábrica de Azulejos de Azeitão
Junto ao Palácio da Bacalhoa, em Vila Fresca de Azeitão, a Leiveira - Fábrica de Azulejos con-
tinua a manter a tradição de produzir azulejos completamente manuais, usando a técnica da 
faiança na reprodução de desenhos de inspiração europeia, islâmica e chinesa. 
A fábrica encontra-se organizada de maneira que todos os visitantes possam ver todas as fases 
de fabrico, da chacota à vidragem acabando na pintura. O visitante tem também a possibilidade 
de executar um azulejo.

VISITA GUIADA
.  Horário : 

14h00 às 18h00
Custo: Visita - Gratuito / Visita + Produção de azulejo – 12€
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
R. dos Trabalhadores da Empresa Setubalense, nº 15
Sitio da Bacalhoa
Vila Fresca de Azeitão
2925-495 Azeitão

.  Contacto : 
Telef.: (+351) 212 180 013
Email: azulejosdeazeitao@gmail.com

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Não tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.azulejosdeazeitao.com

mailto:azulejosdeazeitao@gmail.com
http://www.azulejosdeazeitao.com
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REGIÃO de LISBOA 

15 de abril
SETÚBAL

Peddy-paper na fábrica -
Museu do Trabalho Michel Giacometti
Para dar a conhecer a história e a presença da indústria conserveira na cidade de Setúbal, as fa-
mílias são convidadas a percorrer a área da antiga fábrica em busca das soluções do questioná-
rio. Cada família é uma equipa e o objetivo, mais do que terminar em primeiro lugar, é o contato 
direto com o espaço museológico e experienciar de forma mais lúdica esta temática. 
Esta atividade insere-se no âmbito da exposição “Indústria Conserveira”.

ATIVIDADES COM FAMÍLIAS
.  Horário : 

15h00
Custo: Gratuito
Marcação prévia obrigatória

.  Local : 
Largo Defensores da República 
2910-470 Setúbal
38,523202704889904  -8,88644475770684

.  Contacto : 
Telem.: (+351) 917 771 214
Email: servico.educativo.museus@mun-setubal.pt

Atividade acessível a pessoas com necessidades específicas 
Tem estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada 

Link: www.mun-setubal.pt 

mailto:servico.educativo.museus@mun-setubal.pt
http://www.mun-setubal.pt
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