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Famalicão
UMA EXPERIÊNCIA
MEMORÁVEL

O NORTE DE PORTUGAL É A
REGIÃO DA EUROPA COM
MAIOR RELEVÂNCIA PARA O
SETOR TÊXTIL E DO
VESTUÁRIO, SENDO
FAMALICÃO O VERDADEIRO
EPICENTRO DESSA REGIÃO.

2 Famalicão o seu lugar

Detentora da marca “Famalicão,
Cidade Têxtil”, já com destaque a
nível nacional e internacional,
Famalicão alia a tradição, a inovação
e a criatividade que o têxtil e a moda
ostentam, sempre com os olhos
postos no futuro.
Assim, a nossa aposta no turismo
industrial, que proporciona
experiências memoráveis aos
visitantes, permite agregar a
participação no processo de
produção de uma empresa com o
património industrial histórico
preservado no território, ao mesmo
tempo que se podem conhecer as
tendências do futuro da tecnologia,
dos processos produtivos e dos
produtos.
A variedade de experiências que
poderá encontrar em Vila Nova de
Famalicão, desde o setor têxtil ao
agroalimentar, convidam à visita,
com a certeza de que encontrará
rotas, locais e atividades turísticas
de caráter inolvidável. A ligação

entre a cidade, as empresas e as
pessoas assegura um contacto com
a comunidade e com a cultura locais,
que nos distingue.
As indústrias abrem as portas aos
visitantes. Aqui encontrará grandes e
prestigiadas marcas. Todas são
excelentes motivos para uma
experiência inesquecível em Vila
Nova de Famalicão.
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Património
Industrial

Museu da Indústria Têxtil da
Bacia do Ave
Para além da contextualização
histórica da industrialização do Vale
do Ave, e uma particular ênfase nas
experiências de trabalho das pessoas,
nomeadamente na indústria
algodoeira, este Museu expõe uma
fascinante coleção de máquinas
têxteis históricas em funcionamento,
da fiação à tecelagem, entre outras.
Museu Nacional Ferroviário Núcleo de Lousado
Instalado no edifício do complexo
original da Companhia dos Caminhos
de Ferro de Guimarães (1883-1927),
constitui hoje um importante
elemento da arqueologia industrial
portuguesa, pela qualidade e
singularidade do seu espólio. As
locomotivas, vagões e veículos
expostos foram construídos entre
1875 e 1965, representando assim
quase um século da História
Ferroviária. Integra a Rota Europeia
do Património Industrial (ERIH).
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Museu do Automóvel
O Museu do Automóvel de Famalicão
representa a evolução do design e da
técnica do automóvel ao longo do
século XX. O Museu guarda a coleção
de vários proprietários, possuindo
cerca de 130 carros e motas antigas,
de diversas marcas, modelos e
épocas. Dentro de tão vasto espólio
de relíquias com rodas e motor,
destaca-se um exemplar do 1º carro
a ser produzido em série, o Ford T,
bem como um microcarro da VEL, que
é exemplo único em todo mundo, e
dois exemplares únicos da Rolls
Royce.

O PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO DE
VILA NOVA DE
FAMALICÃO É
INDISSOCIÁVEL DO SEU
DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO, MAS
TAMBÉM DO PRÓPRIO
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CULTURAL DO
CONCELHO.

Estes locais são de visita obrigatória
para melhor compreender o processo
de industrialização ao longo do
tempo.
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INDÚSTRIA VIVA

VILA NOVA DE
FAMALICÃO É, NOS
DIAS DE HOJE,
FORTEMENTE
CONHECIDA PELA
SUA DINÂMICA
INDUSTRIAL,
APOSTANDO NA
INOVAÇÃO,
TECNOLOGIA E
RECURSOS HUMANOS
QUALIFICADOS.
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Indústria Têxtil
O concelho de Famalicão acolhe mais
de 800 empresas do ramo têxtil,
mediante um grande investimento em
tecnologia e qualificação de recursos
humanos. Desde a fiação ao produto
final, poderá encontrar uma grande
variedade de produtos, gerados numa
cadeia de produção completa e
estruturada.
Indústria Agroalimentar
Vila Nova de Famalicão é considerado
um dos mais relevantes concelhos
portugueses para a indústria
agroalimentar, sendo conhecido
nacional e internacionalmente pelas
suas competências tecnológicas e de
inovação. São as carnes, as bolachas,
o chocolate, os queijos, as compotas,
os vinhos, entre outros produtos que
mantêm Famalicão na vanguarda da
produção agroalimentar.

Indústria de Componentes para
Automóvel
O crescimento contínuo do volume de
negócios de Vila Nova de Famalicão, e
das respetivas exportações, em muito
se deve ao elevado dinamismo das
empresas da indústria de
componentes para automóvel, que
muito investe para uma melhor
resposta aos desafios de uma
indústria em constante mutação.
Indústria Metalomecânica
Este setor industrial encontra-se na
vanguarda competitiva em todo o
mundo, através da produção de
máquinas para setores como o têxtil,
naval, militar, químico, petrolífero e
automóvel, mas também outros
produtos.

7 turismo industrial e de negócios

ORGANIZAÇÕES DE
REFERÊNCIA
NACIONAL E
INTERNACIONAL,
TRABALHAM
DIARIAMENTE EM
PROL DA INOVAÇÃO
EM DIVERSOS
SETORES, A PARTIR
DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

INOVAçÃO

CITEVE
O CITEVE - Centro Tecnológico das
Indústrias Têxtil e Vestuário de
Portugal, fundado em 1989, encontrase sediado em Vila Nova de Famalicão.
Possui delegações comerciais na Ásia,
África, América do Norte e América
do Sul, e disponibiliza às empresas do
setor Têxtil e do Vestuário, um
portfólio de serviços que inclui
ensaios laboratoriais, certificação de
produtos, moda e design, consultoria
técnica e tecnológica, I&D+inovação,
e formação. Uma organização de
referência no panorama nacional e
europeu, no que diz respeito à
inovação e ao desenvolvimento de
novos materiais para a Indústria
Têxtil e do Vestuário.
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CeNTI
O CeNTI - Centro de Nanotecnologia e
Materiais Técnicos, Funcionais e
Inteligentes, é um Instituto de Novas
Tecnologias de orientação
multissetorial, equipado com a mais
avançada tecnologia e que desenvolve
atividades de investigação,
desenvolvimento tecnológico,
inovação e engenharia nos domínios
dos materiais e sistemas inteligentes
e funcionais. Destaca-se a nível
europeu por dominar a
funcionalização e a “smartização” de
substratos de grande importância
para as indústrias relevantes em
Portugal, particularmente nos têxteis,
polímeros, couro, papel, vidro,
cerâmica, pedra natural, betão,
cortiça, madeira, entre outros.
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Ateliers /
Manufatura

Não só na tecnologia se destaca a
indústria de Vila Nova de Famalicão.
A produção de artigos de segmento
premium, muitas vezes únicos e
exclusivos, é também um fator
importante para a economia local,
pois, desde a moda até ao mobiliário, a
oferta é sofisticada e completa. Este
contexto torna a cidade num destino
com uma indústria que merece ser
visitada, com a certeza de que não se
esquecerá.
Aqui poderá descobrir o lado mais
requintado do território famalicense,
com a possibilidade de personalização
da sua própria camisa ou smoking,
degustação dos sabores mais
apurados, e o encontro com os
produtos mais sofisticados.
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A PRODUÇÃO DE
ARTIGOS DE
SEGMENTO PREMIUM,
MUITAS VEZES ÚNICOS
E EXCLUSIVOS, É
TAMBÉM UM FATOR
IMPORTANTE PARA A
ECONOMIA LOCAL,
POIS, DESDE A MODA
ATÉ AO MOBILIÁRIO, A
OFERTA É SOFISTICADA
E COMPLETA.
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Vigo
Braga
VN Famalicão
Porto

Lisboa

Vigo-VN Famalicão
A3 121 km / 1h22 min
Braga-VN Famalicão
N14 20 km / 24 min
Porto-VN Famalicão
A3 41 km / 33 min
Lisboa-VN Famalicão
A3 343 km / 3h50 min

www.famalicao.pt
famalicaoturismo@famalicao.pt
tel.: +351 252 317 474
N 41º 24.614’ W 008º 31.214’
N 41º 24’ 37” W 008º 31’ 13”

