
    

 
 

 

 

“Turisme industrial al nord de Portugal” 
Dates a concretar (sobre comanda i disponibilitat) 
 
(El viatge està limitat a un grup mínim  de 12  persones i màxim de 20) 
 
Claus i valors del viatge 
 
En aquest viatge al bressol de Portugal (Guimarães) veurem també on va començar la 
industrialització del País. El riu Ave és l’equivalent al nostre Llobregat. Clivellat d’empreses 
tèxtils i –abans encara- d’adoberies, l’aigua primer i l’energia elèctrica després van fer que els 
patricis i burgesos de Porto i els nombrosos “brasileiros” (el que serien els nostres “indianos”) 
que van fer fortuna al Brasil, van invertir en industrialitzar aquest territori.  
D’aquell passat, a la vall de l’Ave n’han quedat vestigis d’enormes fàbriques ara abandonades 
i tot un barri, com és el de “Burgo de couros” (d’adoberies) a Guimarães on s’estan fent 
esforços –molt ben encaminats- per rescatar-lo de la degradació. Però també hereus 
d’aquesta tradició i cultura industrial, ara hi ha importants indústries del tèxtil i el calçat. I 
ciutats com Vilanova de Famalicão que mantenen el seu pols industrial, tot i apostant pel 
turisme industrial. 
A nord i sud de Porto, veurem ciutats on la indústria pesquera i el seu port van ser font de 
riquesa, com Matosinhos. O São João da Madeira, una ciutat totalment industrialitzada, on 
podrem visitar la fàbrica centenària on han fet els llapis amb els que s’han escolaritzat tots 
els portuguesos. 
Naturalment, també visitarem Porto, una ciutat on la històrica indústria dels seus vins 
fortificats va permetre una afluència de capitals i una obertura comercial amb Europa 
(sobretot amb el Regne Unit) Naturalment, no acabarem el viatge sense visitar una de les 
seves caves i fer un tast de vins d’Oporto. Ah! I no cal dir que tot el viatge ens farà descobrir 
la rica i exquisida gastronomia portuguesa. 
 
El viatge el farem  acompanyats d’experts en turisme industrial, visitant: 
 

o La Casa da Memória (antiga fàbrica Patria) i el Burgo de Couros a Guimarães 
o El Museu de la indústria tèxtil da Bacia do Ave, el Museo do Atomóvel i el Museu 

Ferroviário a Vilanova da Famalição 
o Petites joies com el Museu do Ouro de Travassos i el Núcleo Museológico 

Ferroviario d’Arco de Baúlhe 
o La ciutat dels “brasileiros” per excel·lencia: Fafe, on visitarem la central 

hidroelèctrica de Santa Rita, el Museu das Migraçoes i el de la Impremta. 
o Farem una panoràmica per Riva do Ave, una població sorgida a redós de la 

indústria d’una de les famílies més importants de Portugal, els Ferreira 
o A Vila do Conde, on desemboca l’Ave i, per tant, entrada i sortida de mercaderies, 

veurem el seu vincle amb el mar, visitant la Casa do Barco, l’Alfandega i la Nau 
Quinhentista (rèplica de carabel·la) 

o A São João da Madeira podrem visitar l’antiga fàbrica de màquines de cosir Oliva 
(ara “Km 0”del turisme industrial), el Museu da Chapeleria (barrets) i Viarco, 
fàbrica de llapis (i molt més) del 1907, actualment encara en ple funcionament. 



    

 
 

 

 
 

o A Matosinhos, visitarem la fàbrica de conserves de Pinhais i la grua “Titan” 
o Un excel·lent Museu do Papel Terras de Santa Maria 
o A Porto, el Museu do Carro Eléctrico (tramvia), el Funicular dos Guindais, els ponts 

de María Pía i de Luis I, unes caves de vi d’Oporto i el recent “Planet Cork” 
o Amb els àpats descobrirem la gastronomia més autèntica i saborosa de Portugal  
o Farem passejades per desconnectar del turisme industrial a Guimarães, Vila do 

Conde o Porto. 

o I també alguna petita “sorpresa” que segur que serà del vostre gust. 

o Tot, comptant amb uns guies d’excepció. Veritables experts en patrimoni i turisme 

industrial de Portugal. 

 
Dia 1   

 
Sortida amb avió cap a l’aeroport de Porto (Oporto), on ens recollirà l’autocar 

que ens portarà fins a Guimarães on, segons la història, es considera que va 
néixer Portugal. Després de fer el check-in a l’hotel, anirem a visitar la Casa da 

Memória, una antiga fàbrica de productes de plàstic (Patria) que actualment 

acull l’exposició permanent que explica l’evolució de Guimarães, per centrar-nos 

molt concretament en la part on s’explica la seva industrialització. Tot seguit 

anirem a dinar, per tenir el primer contacte amb l’excel·lent cuina portuguesa. 

 

Després de dinar, qui vulgui podrà anar a fer una migdiada a l’hotel, i qui se senti 
prou despert, podrà fer una petita visita guiada pel centre històric i pel Monte 

Latito, o “Colina Sagrada”, amb el seu castell.  A continuació visita que ningú pot 

perdre’s pel barri Burgo de Couros (el que vindria a ser el Barri del Rec 

d’Igualada, però d’orígen més antic) Allà podrem veure, a cada cantonada, els 

“tanques” on es posaven les pells a cel obert, els recs, algun bombo “despistat”, 

el Casal dos Pelames, i espais recuperats, mantenint l’esperit de les adoberies, 
com el Campus de Couros o el museu Curtir Ciéncia; nom que juga amb la doble 

accepció de la paraula “curtir” que té la seva aplicació en el treball de la pell, 

però també significa “aprendre” (curtir-se) 

 

A posta de sol, temps lliure i sopar també per lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 2 

Al matí, després d’esmorzar, anirem a Riva d’Ave, un autèntic poble sorgit a partir 

de la instal·lació de la fàbrica de Narciso Ferreira al costat del riu Ave. Com ja 

hem dit, aquest riu té moltes similituds amb el nostre Llobregat, ja que s’aprofitava 

fins l’última gota de la seva aigua com a motor de la indústria. Allà ens esperarà el  

nostre guia d’excepció d’aquest dia, cosa que ens permetrà entrar al teatre-

cinema de la població (en procés de recuperació), i amb el bus farem un petit tour 

panoràmic per veure el mercat, la fàbrica, les escoles, l’hospital, l’església, el 

quarter de la guàrdia nacional (ara escola de música), etc. 

 
Tot seguit anirem cap a Vilanova de Famalicão on visitarem el Museu de 

Indústria Textil do Bacia do Ave, el Museu do Automóvel (col·lecció), i 

després de dinar, la fàbrica de xocolata Grande i el Museu dos Caminhos de 

Ferro de Lousado, que forma part del Museu Nacional Ferroviário. Tot seguit 

tornarem a Guimarães, on tindrem temps i sopar lliure i hi dormirem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



    

 
 

 

Dia 3  

 

Després d’esmorzar, anirem a Travassos per veure l’interessant Museu do Ouro, 

on descobrirem la tradició de les filigranes i gaudirem d’una demostració d’un 

mestre d’oreficeria (orfebreria) 

Tot seguit ens desplaçarem als afores de  Fafe per veure la resclosa i la petita 

central hidroelèctrica de Santa Rita,  que va fer-se gràcies a la capacitat 

econòmica dels brasileiros de Fafe, i que va permetre que aquesta població fos 

una de les primeres en tenir enllumenat elèctric de tot Portugal. A continuació 
anirem a Fafe on visitarem el Museu das Migraçoes i el Da Imprensa i 

entendrem el paper que van jugar els migrants que van anar a fer fortuna al Brasil. 

Després de Fafe anirem cap a les muntanyes de la Terra de Basto, on visitarem el 
bonic Nucleo Museologico Ferroviario d’Arco de Baúlhe. Es tracta de l’antiga 

estació del tren que anava d’aquí a Amarante i que actualment és una via verda. A 

diferència del museu de Lousado, aquest equipament no forma part del Museu 

Nacional Ferroviário, però veurem la cura amb que el gestionen el petit però 

competent equip que n’és responsable. 

Tornarem a Guimarães, on passarem la tercera i darrera nit en aquesta ciutat. 

Sopar per lliure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



    

 
 

 

 

 

Dia 4  
 
Després d’esmorzar, amb l’equipatge, sortirem cap a Matosinhos, ciutat totalment 

abocada al mar, on visitarem l’artesanal conservera Pinhais i veurem “Titan”, un 

dels responsables de la importància d’aquest port. Una meravella tecnològica del 

1885, que va permetre dur a terme la major obra d’enginyeria de Portugal del 
segle XIX. Després anirem a Vila do Conde, on passarem aquesta nit. 

 

Ja a Vila do Conde, tindrem l’oportunitat de veure una altra població portuària que 

tingué el seu esplendor uns segles abans que Matosinhos. El seu port, a la 

desembocadura del riu Ave, ja fou important per al comerç de la sal en temps 

dels romans, i també durant la industrialització del riu Ave. Però la seva edat d’or 

fou durant el segle XVI, gràcies a la seva indústria de construcció naval, lligada 

amb els “descobriments” i el comerç atlàntic. I fins el XVIII. Així, és d’obligada 
visita la Casa do Barco, l’Alfandega Regia (duana)– Museu Construção Naval,  

on veurem la importància d’aquesta indústria de construcció naval en fusta. I, 
naturalment, també podrem sentir-nos mariners de l’època, pujant a la Nau 

Quinhentista. 

 

Vila do Conde, també té el Museu das Rendas do Bilhos, dedicat a l’elaboració 

de teixits “de punta”, amb boixets, que a casa nostra conreen les puntaires. Al 

capvespre, si el temps ho permet, us proposem anar a veure la posta de sol a la 
capella de Nosa Senhora da Guia i, si no hi ha onatge, caminar fins el Farolim do 

Molhe  (far) Després temps lliure i sopar per lliure. 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  



    

 
 

 

 

Dia 5   

 

Després d’esmorzar, amb l’equipatge, marxarem de Vila do Conde, direcció a São 

João da Madeira, situada al sud de Porto. Aquesta és una altra important ciutat 

industrial. No és d’estranyar, doncs, que sigui un dels principals referents del 

turisme industrial, a Portugal. A l’antiga fàbrica de màquines de cosir Oliva (Torre 

Oliva) hi ha el Wellcome Center do Turismo Industrial, on ens esperarà la 

responsable de turisme local, i actual representant de Portugal a l’ERIH (European 

Routes of Industrial Heritage).  Amb ella anirem a fer una visita única, a la fàbrica 

centenària de llapis Viarco. Veurem com, amb primitives màquines, fan els llapis 

amb els quals han anat a l’escola tots els portuguesos. Però també veurem com 

han estat capaços de crear nous productes, per seguir essent una empresa 

plenament activa. 

Després, anirem a fer el check-in a l’hotel, a São João mateix i de seguida a dinar. 

Haven dinat, veurem el Museu da Chapelaria (Museu del barret), una indústria 

que encara és present i ben viva a São João da Madeira. 

Tot seguit, anirem a la propera Santa Maria da Feira per veure l’important 

Museu do Papel Terras de Santa Maria que hi tenen. 

Després d’això, tornarem a São João per poder sopar per lliure. 

 

 

  

 

 

  



    

 
 

 

 

Dia 6  

 
 
L’últim dia del viatge, visitarem la gran ciutat de Porto. La primera visita la farem 

al Museu do Carro Eléctrico (tramvia). Després farem un petit passeig pel Cais 

de Ribeira, els molls del costat del riu Douro, des d’on podrem fer una bonica 

fotografia del famós pont de Luis I, a continuació pujarem, amb el Funicular dos 

Guindais fins a la part alta de la ciutat, on ens esperarà l’autocar per anar a veure, 

des de sota, el pont de María Pía, més antic que el pont anterior i on apreciarem 

el gran treball d’enginyeria de la factoria Eiffel.  

 
Després de dinar. Ja a Vilanova de Gaia (a l’altra banda del riu), gaudirem de la 

bonica panoràmica de Porto i visitarem un centre recentment inaugurat, en una 
recuperada zona que estava degradada. En concret, visitarem el Planet Cork on 

farem una immersió en el món del suro, del qual Portugal és el principal 

productor d’elements amb aquest material.  I, evidentment, no podem marxar de 
Porto sense abans visitar una de les seves adegas (cellers) on s’elabora el reputat 

“vi d’Oporto”, per descobrir-ne el seu procés de producció, i fer-ne una 

degustació, tot brindant pel proper viatge de turisme industrial que puguem fer.  

 

A  continuació, pujarem a l’autocar que ja ens portarà cap a l’aeroport per tornar a 

casa. 
 

   

 
 



    

 
 

 

 

Preu per persona en habitació doble : 1.400 € (a confirmar segons dates ) 

 

Suplement individual: 150 €  

 

Hotels previstos : 
 

 3 nits  a  GUIMARÃES Hotel de 4* 

 

 1 nit a VILA DO CONDE Hotel de 3* 

  

1  nit a SÃO JOÃO DA MADEIRA Hotel de 4* 

 

 

SERVEIS INCLOSOS: 

 

 Allotjament amb esmorzar als hotels indicats, o similars 

 Mitja pensió ( 6 dinars)  

 Un sopar 

 Totes les visites i activitats especificades al programa.  

 Guia acompanyant i experts en patrimoni i turisme industrial, en  llocs visitats 

 Avions BCN-Oporto-BCN – Autocar privat a Portugal – Funicular a Porto 

 

OPCIONAL :  Assegurança d’anul·lació de viatge: 30 € 
 

 

 NOTES:   

 

 La reserva no es considerarà formalitzada si no s’ha pagat, com a mínim, la 

paga i senyal de 500 € 

 L’organització es reserva la possibilitat de fer algun canvi al programa, si hi 

ha circumstàncies que ho exigeixen. 

  
 

 
És una proposta de viatge de:      Assistència Tècnica: 

 

 

 

 

info@elgenerador.cat      Timland Trade SL 

        Llicència: G.C. 3493 

Tel: 675.684.464       
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