
SEMANA NACIONAL 
DO TURISMO INDUSTRIAL

SÃO JOÃO DA MADEIRA 
Vai decorrer por todo o país a iniciativa “À descoberta do Turismo Industrial”, com cerca de 90 experiências orientadas 
para as famílias e público nacional. 
Em S. João da Madeira, na região do Porto e Norte, estão programadas várias atividades que proporcionam a 
descoberta do património industrial e da indústria viva, que caracterizam e diferenciam o nosso território. 
As atividades que integram esta agenda nacional são dirigidas a todos, incluindo às famílias que, durante a semana em 
que a iniciativa decorre, têm a oportunidade de usufruir de experiências autênticas e originais relacionadas com o 
turismo industrial, durante as férias da Páscoa. 
Embarque nesta aventura e descubra o nosso território!

PROGRAMA

DE 8 A 14 DE ABRIL 
VISITAS GRATUITAS AO TURISMO 
INDUSTRIAL DE S. JOÃO DA MADEIRA
Programa de visitas gratuitas aos parceiros do Turismo 
Industrial de S. João da Madeira, venha conhecer a nossa 
história!
Mediante inscrição | 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt

DIA 8 DE ABRIL | SEXTA-FEIRA | 21H00
CINE S. JOÃO APRESENTA O FILME “MAD 
ABOUT HATS” NO MUSEU CHAPELARIA
“MAD ABOUT HATS”, com filmagens em S. João da 
Madeira, é o único documentário a olhar para a história e o 
papel do chapéu de feltro, tanto como item de moda como 
enquanto uma declaração de estilo ou como símbolo de 
divisões de classe, etiqueta e revolução industrial.
Entrada Gratuita | 60min | Mediante inscrição | 256 200 
204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt

DIA 8 DE ABRIL | SEXTA-FEIRA | 21H30
CONCERTO NA FÁBRICA VIARCO
Um concerto de músicas originais apresentadas pela 
Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira, criadas no 
ambiente extraordinário da fábrica. O som das máquinas, 
amplificado e processado em direto, pelo artista sonoro 
Simão Valinho da Companhia Persona, cria uma base rítmica 
para as músicas tocadas ao vivo.
Entrada Gratuita | 30min | Mediante inscrição | 256 200 
204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt

DIA 9 DE ABRIL | SÁBADO |10H30 
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA 
Roteiro pelo Património Industrial de S. João da Madeira.
Promotor: Centro de Arte de S. João da Madeira |Mediante 
inscrição | Entrada Gratuita | 5h |256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 

DIA 9 DE ABRIL | SÁBADO |14H00
WORKSHOP DE FELTRO
O Workshop “Molduras de Família”, inserido no ciclo de 
workshops “Entrelaçar com feltro”, procura recuperar a 
tradição e o saber-fazer associado ao manuseio do feltro, 
aliando-os à transformação deste material em novos acessórios 
de design.
Promotor: Museu da Chapelaria | 3h30min | 40€ [visita e 
materiais] | Mediante inscrição | museuchapelaria@cm-sjm.pt

DIA 9 DE ABRIL | SÁBADO |17H30
INTERFERÊNCIAS 1.0 “CIDADE SOBRE SI” 
“Cidade sobre si” são duas instalações sonoras criadas para os 
dois pólos das antigas instalações da Oliva.
Promotor: Interferências 1.0 | +info: teatrodadidascalia.com

DIA 9 DE ABRIL | SÁBADO |18H00
EXPOSIÇÃO “FILHOS DA ESCOLA” NA VIARCO
A partir de uma coleção de objetos reunida por Vasco Alvarez,  
esta exposição faz a ponte entre o passado autoritário e um 
presente em que tudo mudou e a escola não acompanhou. 
Uma reflexão sobre quem somos e que tipo de cidadãos 
poderão ser os futuros filhos da escola.
Promotor: Viarco | Entrada Gratuita (entre 9 e 14 de abril)
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DIA 13 E 14 DE ABRIL | QUINTA-FEIRA 
REQUISITOS DE SISTEMA DA NORMA DA 
QUALIDADE NO TURISMO INDUSTRIAL 
Simulacro de evacuação de incêndio em ambiente real de fábrica 
e em momento de visita turística. Ação de capacitação para 
demonstrar a valorização e a importância que é depositada na 
segurança dos circuitos de visita no Turismo Industrial. 
Promotores: Turismo Industrial e Proteção Civil| Público-alvo: 
Ação de Capacitação para agentes de Proteção Civil Municipal

DIA 14 DE ABRIL | QUINTA-FEIRA |14H30
VISITA INTERATIVA | MÃOS DE SAPATEIRO
Ao longo do Museu do Calçado os visitantes encontram diversos 
tipos de objetos, sapatos, máquinas e ferramentas, fechados nas 
suas vitrines. Nesta visita especial e extraordinária poderá 
manipular algumas das ferramentas e componentes com que se 
produz calçado. Sinta-se na pele de um sapateiro.
Preço: gratuito | 45 a 60min |Mediante inscrição |
 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt  

DIA 14 DE ABRIL | QUINTA-FEIRA |15H30
CONHECER O MUSEU DA CHAPELARIA PELO 
OLHAR DE EX-OPERÁRIOS DA FÁBRICA
Visitas orientadas ao Museu, por ex-chapeleiros da Empresa 
Industrial de Chapelaria
Preço: gratuito | 45 a 60min |Local: Museu da Chapelaria 
Mediante inscrição | 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt  

DIA 14 DE ABRIL | QUINTA-FEIRA | 21H00 & 
23H00 
PEÇA DE TEATRO “O ARTISTA” 
No âmbito do Festival de Teatro de S. João da Madeira 
O ARTISTA 
Num ambiente chefiado por Oliveira Júnior, o operariado da mais 
conceituada fábrica de chapelaria sanjoanense dá por si numa 
trama ensanguentada, justamente no dia em que os visitantes 
chegam. Sem precedentes e um mistério totalmente inesperado, 
qual dos chapeleiros irá resolver o caso?
Promotor: Teatro SÉRIÙS | M12 | 60min | Mediante inscrição | 
Local: Museu da Chapelaria 

DIA 10 DE ABRIL | DOMINGO | 10H30
À CONVERSA: DO GESTO INDUSTRIAL ÀS 
ARTES PERFORMATIVA
À conversa com Liliana Mota e Catarina Alves sobre o estudo 
artístico que está a ser desenvolvido com as fábricas do Turismo 
Industrial, em que se cria uma analogia entre o consumismo e o 
gesto mecânico da indústria produtiva da qual resultará uma 
performance artística em dança.
Torre da Oliva | Entrada Gratuita |1 hora | Mediante inscrição | 
256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt 

DIA 11 DE ABRIL | SEGUNDA-FEIRA | 14H30
WORKSHOP DE MARROQUINARIA
Experiência de aprendizagem prática que vai proporcionar o 
desenvolvimento de um modelo físico de um porta-moedas no 
FabLab, com recurso à manufatura e incorporação de peças 
personalizadas por impressão digital e 3D.
Promotor: Centro Tecnológico do Calçado de Portugal |Entrada 
Gratuita | 3h| Mediante inscrição | 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt

DIA 12 DE ABRIL | TERÇA-FEIRA  | 14H00
VISITA INTERATIVA | MÃOS DE SAPATEIRO
Ao longo do Museu do Calçado os visitantes encontram diversos 
tipos de objetos, sapatos, máquinas e ferramentas, fechados nas 
suas vitrines. Nesta visita especial e extraordinária poderá 
manipular algumas das ferramentas e componentes com que se 
produz calçado. Sinta-se na pele de um sapateiro.
Entrada Gratuita |45 a 60min | Local: Museu do Calçado | 
Mediante inscrição | 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 

DIA 12 DE ABRIL | TERÇA-FEIRA  | 15H30
CONHECER O MUSEU DA CHAPELARIA PELO 
OLHAR DE EX-OPERÁRIOS DA FÁBRICA
Visitas orientadas ao Museu, por ex-chapeleiros da Empresa 
Industrial de Chapelaria
Entrada Gratuita | 45 a 60min | Mediante inscrição |
 256 200 204 ou turismoindustrial@cm-sjm.pt  

DIA 13 DE ABRIL | QUARTA-FEIRA| 10H00
WORKSHOP SERIGRÁFICO 
Seleção de imagem, digitalização, passagem de fotolito, abertura 
de quadro e várias técnicas de impressão serigráfica. Conheça 
todas as fases para serigrafar de forma manual e aproveite para 
conhecer a tecnologia atual de impressão de ponta da empresa.
Promotor: Bulhosas | Mediante inscrição | 256 200 204 ou 
turismoindustrial@cm-sjm.pt 


