Turismo Industrial em São João da Madeira
SOBRE

Turismo Industrial em São João da Madeira
Em São João da Madeira, podemos fazer um itinerário diferente para ver como ainda se preservam as indústrias
tradicionais em Portugal.
Os pontos de interesse desta visita são as antigas indústrias da região que ainda se mantêm e fazem parte da
história local. Existem circuitos predefinidos pelo património industrial mas, quem preferir, pode criar o seu próprio
circuito.
A não perder, a visita ao Museu da Chapelaria, único na Península Ibérica, onde se presta uma homenagem a todos
os que fizeram do fabrico de chapéus uma das atividades mais importantes da região. A viagem pelos tempos em
que estava na moda usar chapéu passa pela Fepsa. Esta empresa dedicada ao fabrico de feltros para chapéus
mantem uma forte ligação às melhores marcas mundiais, ao teatro e ao cinema. Daqui saíram chapéus para muitos
filmes de Hollywood.
A preparação da matéria-prima, a partir de pelo de coelho, lebre e castor, é realizada na Cortadoria Nacional de Pelo,
onde se pode assistir a todo o processo. Por sua vez, na Heliotextil revela-se a arte do fabrico de acessórios têxteis,
como etiquetas, fitas e outros acabamentos, que fazem parte do dia-a-dia. É um importante fornecedor para a
confeção de equipamentos dos maiores clubes de futebol.
Também única, mas trabalhando outra matéria, a Viarco é uma fábrica histórica de lápis, que vale a pena conhecer.
A funcionar desde 1907, esta empresa portuguesa preserva ainda o processo artesanal de fabrico e desvenda todos
os segredos ligados à produção de lápis de grafite e de cor.
São João da Madeira sempre ocupou um lugar de destaque no mapa empresarial português, com exportações para
todo o mundo, com particular importância na área do calçado. Na Evereste, produzem-se atualmente marcas
reconhecidas como Cohibas, Miguel Vieira, Fugato, Evereste e Cribs. Por sua vez, na Helsar, uma marca de calçado
feminino de gama alta, com 36 anos de existência, pode conhecer-se todo o processo de conceção do sapato, desde
o design até à fase de embalamento. Na sua Sala Museu, encontram-se expostos os melhores modelos de cada
época e uma surpresa para o visitante: as tendências da próxima estação!
Por fim, podemos conhecer as ferramentas artesanais e as máquinas de outrora no Centro Profissional da Indústria
de Calçado, ou ver como funciona um laboratório de ensaios, no Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.
Mas para que a visita a São João da Madeira seja aproveitada da melhor forma, sugerimos começar no Welcome
Center situado na Torre Oliva. A antiga fábrica de máquinas de costura Oliva é atualmente um dos mais
emblemáticos e históricos edifícios da cidade. Aí poderá reservar a visita às fábricas e ter o apoio especializado de
um guia turístico industrial para definir o seu circuito personalizado.
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INFORMAçõES úTEIS
Localizado na Torre da Oliva - um dos mais emblemáticos e históricos edifícios de S. João da Madeira, o Welcome
Center é um espaço onde pode obter todas as informações de que necessita sobre o Turismo Industrial em S. João da
Madeira e sobre os Circuitos pelo Património Industrial. Aqui poderá efectuar reservas para visitar fábricas, solicitar o
serviço de um guia turístico industrial, tirar dúvidas e fazer a marcação para os workshops. Uma equipa estará
disponível para ajudá-lo e para lhe apresentar o seu guia turístico industrial ou fornecer o guia multimédia relativo às
fábricas ou instituições que pretende visitar.
Faça uma visita ao Welcome Center e descubra, logo ali, o que temos para lhe mostrar. Consulte a mesa interactiva
com informações sobre o circuito, conheça a história da Viarco e da fábrica Oliva, através de duas barras
cronológicas interactivas. Este espaço é o ponto de partida para uma viagem inesquecível ao passado, ao presente e
ao futuro da nossa história fabril.
Serviços:
• Atendimento e reservas para visitas
• Disponibilização de guias turísticos industriais e guias áudio multimédia (disponíveis em Português, Inglês, Francês
e Espanhol)
• Espaço multimédia interactivo
• Espaço lounge e lounge infantil interactivo
• Loja da E.R. Turismo do Porto e Norte de Portugal
Horário
segunda a sexta: 09h00 - 17h30
Contactos
Morada: Rua Oliveira Júnior, 591, 3700-204 S. João da Madeira
Tel: 256 200 204 | 916 515 822
E-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt
Website: www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
Facebook: http://www.facebook.com/turismoindustrialsjm
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