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1. Museu da Indústria Têxtil da
Bacia do Ave
2. Museu do Automóvel
3. Museu Nacional Ferroviário
Núcleo de Lousado
4. Empresa Têxtil Nortenha
5. Troficolor

6. Fábrica de Chocolates
– Casa Grande
7. Citeve
8. Casa de Compostela
9. Castro – Vinhos de Portugal
10. Adega Casa da Torre
11. Casal de Ventozela

Famalicão, localizado no Vale do Ave,
referido inúmeras vezes como centro
da revolução industrial na época da
industrialização, é acompanhado,
geograficamente, pelo Rio Ave e os
seus afluentes.
Nos dias de hoje, a variedade de
experiências que poderá encontrar
em Vila Nova de Famalicão, desde o
setor têxtil ao agroalimentar
convidam à visita, através da oferta
de rotas, locais, e experiências
turísticas inolvidáveis.
O património industrial, a indústria
em atividade, o centro tecnológico de
I&D e o enoturismo culminam numa
atividade turística de caráter
multidisciplinar, que sugere uma
abordagem cultural aos setores
industriais.
Da matéria-prima até ao produto
final, o visitante é convidado a
conhecer o ciclo de produção das
indústrias de Vila Nova de Famalicão.

A preservação do
património que
surgiu no processo
de industrialização a
nível local, nacional e
internacional, resulta
na existência de três
museus que divulgam o
legado industrial.

Museu da Indústria Têxtil da
Bacia do Ave
Património Industrial

Museu do Automóvel
Património Industrial

O Museu da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, que
foi fundado em 1987, encontra-se inserido numa
área fortemente marcada pela indústria têxtil.
Surgiu com o objetivo de estudar o processo de
industrialização da região, bem como contribuir
para a preservação do seu património industrial.
Para além da contextualização histórica da
industrialização do Vale do Ave, com particular
ênfase nas experiências de trabalho das
pessoas, nomeadamente na indústria algodoeira,
este Museu expõe uma singular coleção de
máquinas têxteis que documentam o processo
da fiação à tecelagem.
O Museu encontra-se instalado na antiga Fábrica
de Fiação e Tecelagem de Lã – A Lanifícia do
Outeiro, Lda. -, fundada em 1920

O Museu do Automóvel de Famalicão convida à
realização de uma viagem retrospetiva sobre a
evolução do design e técnica automóvel do
século XX. Ao albergar a coleção de vários
proprietários de carros e motas antigas, expõe
130 exemplares de diversas marcas, modelos e
épocas. Dentro de tão vasto espólio de relíquias
com rodas e motor, destacam-se exemplares do
1.º carro a ser produzido em série, o Ford T, bem
como um microcarro da VEL, que é exemplo
único em todo mundo, além de um de dois
exemplares únicos da Rolls Royce.
Tem como singularidade o facto da sua coleção
permanente estar em constante mutação.
Em cada ida ao museu, encontrará um conjunto
de veículos motorizados diferentes.

Rua José Casimiro da Silva
Outeiro – Calendário
4760-355 Vila Nova de Famalicão
tel: (+351) 252 313 986
email: geral@museudaindustriatextil.org
www.museudaindustriatextil.org

Parque Lago Discount, Lote 48 B
4760-673 Ribeirão, Vila Nova de Famalicão
tel.: (+351) 252 314 045
email: museudoautomovelfamalicao@gmail.com

Horário
Terça a sexta-feira: 10h00 às 17h30
Sábado e domingo: 14h30 às 17h30
Encerra às segundas e feriados

Horário
Segunda a sexta-feira:
10h00 às 12h30 e 14h30 às 17h30
Encerra aos sábados, domingos, feriados e mês de
agosto.
Entrada: 2,5€
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* Rota Europeia do
Património Industrial
- rede de informações
turísticas do
património industrial
na Europa.

Empresa Têxtil Nortenha
Indústria Viva

Museu Nacional Ferroviário *
– Núcleo de Lousado
Património Industrial

O Núcleo de Lousado é um dos vários polos do
Museu Nacional Ferroviário, dedicados à
divulgação e preservação da história ferroviária
portuguesa. Encontra-se instalado nas antigas
Oficinas da Companhia de Caminhos de Ferro de
Guimarães que, em 1947, passou a ser gerida
pela Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses.
A exposição do Núcleo de Lousado mostra
diversas tipologias de material ferroviário
construído entre 1874 e a primeira metade do
século XX. Proveniente de oito companhias, foi
adquirido em seis países, a treze construtores.
O Núcleo de Lousado é considerado um dos polos
museológicos de maior relevância no contexto
ferroviário português.

Largo da Estação de Lousado, 2
4760-623 Lousado – Vila Nova de Famalicão
tel.: (+351) 252 153 646 / (+351) 252 492 139
email: museuferroviario@famalicao.pt
www.fmnf.pt
Horário
Terça a sexta-feira: 10h00 às 17h30
Sábado, domingo e feriados: 14h30 às 17h30
Encerra às segundas.

Famalicão é fortemente
conhecida pela sua
dinâmica industrial.
Visitar as suas
empresas em atividade
é a oportunidade de
conhecer a realidade das
indústrias. É descobrir
como se produzem peças
de vestuário, chocolate
e vinhos. É conhecer o
conceito de indústria,
numa experiência
cultural única.

Esta é a história que nos conduz até às
coleções das mais glamorosas marcas
internacionais. A Têxtil Nortenha, fundada em
1954 por Emile Henry, iniciou a sua atividade
industrial através do comércio de Capulanas.
A empresa é gerida, nos dias de hoje, pela 2.ª
geração da família Branco, que assumiu a
administração da empresa em 2013. Carlos e
Inês Branco, usaram os seus conhecimentos
empresariais, vinculados a um forte espírito
empreendedor, para oferecer uma gama
diversificada de peças de vestuário de malha
circular.
Agora, produzindo peças de vestuário com
destino a exportação, oferecem qualidade, e
recebem reconhecimento e prestígio entre as
principais marcas internacionais.

Rua de Prazins, 60
4770-780 Avidos, Vila Nova de Famalicão
www.textilnortenha.pt
Horário
Segunda-feira: 9h00 às 12h30
Entrada: 5€

A Troficolor, uma empresa familiar criada em
1956, é especializada em tecido de denim, a
matéria-prima da peça de vestuário mais
utilizada em todo o mundo: os jeans. O core
business da Troficolor é, precisamente, o denim
e os tecidos preparados para tingir, tendo como
caraterística o design, a inovação e a qualidade.
A ligação da Troficolor ao denim existe desde a
origem da empresa. A visita às instalações
compreende uma visita ao showroom, onde se
encontram expostas peças de vestuário
confecionadas através dos tecidos que a
empresa produz.
É também um exemplar de arqueologia
industrial neste centro de industrialização,
onde são bem visíveis os traços do edificado
original que serviu de sede à primeira fábrica
da Mabor - Manufactura Nacional de Borracha
S.A.R.L., datado dos anos 40 do século XX.

Fábrica de Chocolates
– Casa Grande
Indústria Viva

A Fábrica de Chocolates Casa Grande transforma
o cacau em chocolate, utilizando as mais recentes
técnicas de mestre chocolateiro. Com o objetivo
de dar a conhecer o processo de fazer o chocolate,
a empresa abre as suas portas para visita,
incluindo um workshop, onde os participantes
fazem o seu chocolate para levar para casa.
Os valores são também uma grande preocupação
para a Casa Grande: a responsabilidade ambiental,
através da utilização de produtos certificados de
agricultura sustentável, mas também a
responsabilidade social, recusando e denunciando
a mão-de-obra infantil nas produções de cacau.
Proveniente de vários produtores do continente
Africano, o cacau é a matéria-prima que dá o
mote para a produção desta iguaria.

Rua São João, 82
4760-721 Ribeirão
www.facebook.com/ChocolatesCasaGrande/
Rua da Mabor 117
4760-813 Lousado
www.troficolor.pt
Horário
Segunda a sexta-feira: 9h30 às 17h30
Encerrado aos fins de semana, feriados e mês de
agosto
Entrada: 5€

Horário
Segunda a sexta-feira: 9h00-13h00 e 14h00-18h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Entrada: 10€

CITEVE
Investigação e Desenvolvimento

O CITEVE é um Centro Tecnológico, sediado
em Vila Nova de Famalicão e com delegações
comerciais no Brasil, Tunísia, Argentina, Paquistão,
Chile e India, destinado a apoiar técnica e
tecnologicamente a competitividade das empresas
do setor têxtil e vestuário.
Como um Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil, o
CITEVE, disponibiliza às empresas do Setor, um
portfólio de serviços que inclui a realização de
testes laboratoriais, a certificação de produtos e
de processos, a consultoria técnica, tecnológica
e de moda, a Investigação e Desenvolvimento
de novos produtos e novos processos e ainda de
suporte à internacionalização e diversificação de
mercados.
O CITEVE, para além de um conjunto de
tecnologias para a investigação e desenvolvimento
de produtos, dispõe de vários laboratórios
acreditados: física têxtil, química e ecologia
humana, fibras, microbiologia, fogo e conforto.

Rua Fernando Mesquita, 2785
4760-034 Vila Nova de Famalicão
www.citeve.pt
Horário
Segunda a sexta-feira: 10h00-12h30 e 14h00-18h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Entrada: 6€

Enoturismo

Famalicão, situado na sub-Região do
Ave, que integra a Região Demarcada
dos Vinhos Verdes, possui as condições
perfeitas para obter notas florais e
citrinas, particularmente indicadas
para a produção de vinhos brancos e
espumantes.
Surge, assim, o enoturismo, com o
objetivo de promover o método de
produção de “Verdes de Eleição”.
Esta atividade turística convida a
conhecer as caraterísticas da maior
Região Demarcada Portuguesa, as
suas castas, o processo de produção,
a degustação dos seus vinhos e, numa
experiência de harmonização, produtos
regionais selecionados.

Casa de Compostela

* Os preços indicados
incluem uma visita à
quinta e a prova de dois
Vinhos Verdes. Para
outras experiências,
contactar os Serviços
de Turismo Industrial.

A Casa Agrícola de Compostela, com 40
hectares de vinha, nasce nos anos 60 pela mão
do Comendador Manuel Gonçalves, visionário e
empreendedor, obreiro da estrutura que ainda
prevalece. A Casa Agrícola de Compostela tem
na produção de Vinhos Verdes a sua orientação
estratégica desde os primórdios da sua
fundação. Os elogios da comunidade enófila,
vertidos nos muitos prémios alcançados,
impulsionaram um novo rumo assente na
introdução de novas castas.
Avenida Comendador Manuel Gonçalves, 484
4770-583 Requião
www.casadecompostela.pt
Horário
Segunda a sexta-feira: 9h00-12h00 e 13h00-17h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Visita: 10€*

Castro – Vinhos de Portugal
A Castro nasceu da paixão da família em criar
vinhos únicos, singulares, e com diferenciação
no mercado. Para além de uma empresa
produtora de vinhos, é um espaço que
proporciona inúmeras experiências.
O constante crescimento e as exigências do
mercado, movidos pela sua paixão pelo mundo da
enologia e agricultura levaram à criação de um
projeto para uma adega capaz de reunir todas as
condições favoráveis à produção de vinhos.
Produzem vinhos frescos, acídulos derivado
aos minerais presentes, com aromas leves e
frutados, obtidos através das castas Alvarinho,

Loureiro, Arinto, Verdelho, Espadeiro, Padeiro de
Basto, Vinhão, Trajadura, Blendy, Chardonnay e
Avesso.
Rua do Bispo D. Luís de Almeida, 245
4760-426 Cavalões / www.vinhoscastro.com
Horário
Segunda a sexta-feira: 15h00-17h30
Sábado: 10h00-12h30
Visita: 12€*

Adega Casa da Torre
O projeto vitivinícola da Casa da Torre começou em
1977 com a compra da propriedade por Manuel de
Sousa Lopes, um industrial de botões do Norte de
Portugal. No início dos anos 80 iniciou-se a plantação
de 5 hectares de vinha, bem como o restauro da
adega existente, sendo batizada como “Adega Casa
da Torre”. É aqui que são vinificadas as uvas das
propriedades da família, dando origem ao Vinho
Quinta do Cruzeiro – Loureiro, Arinto, Trajadura e ao
Vinho Regional Minho Sousa Lopes – Loureiro,
Chardonnay. A imagem que consta nos rótulos é a do
Pinheiro Manso - Pinus Pinea. Esta árvore foi
plantada em 31 de março de 1932 pelo fundador
para comemorar o nascimento da sua primeira filha.

Casal de Ventozela
A Casal de Ventozela é uma empresa familiar
que se dedica à produção de Vinhos Verdes
desde 1983. A sua missão é clara: revelar o
melhor do terroir da região dos Vinhos Verdes
através da produção de vinhos de castas
tradicionais e com grande foco para os vinhos
monovarietais.
Os vinhos apresentam um perfil jovem e
fresco, que se adaptam a diversos momentos
de consumo. Caraterizam-se pela expressão
aromática, leveza e equilíbrio, obtidos através
das castas Loureiro, Arinto, Trajadura,
Espadeiro, Fernão Pires, Padeiro de Basto e
Vinhão. À frescura destes vinhos junta-se a
estética do rótulo que convida a uma viagem
às tradições do Norte de Portugal.
As ilustrações que figuram como peça central
sugerem referências nos motivos elaborados
da filigrana, do traje minhoto e do azulejo.
Rua do Paço , 435
4770-350 Mogege, Vila Nova de Famalicão
www.casaldeventozela.com
Horário
Segunda a sexta-feira: 9h00-12h00 e 14h00-17h00
Encerrado aos fins de semana e feriados
Visita: 15€*

Vigo
Braga
VN Famalicão
Porto
Lisboa

Termos e condições
Os Serviços de Turismo Industrial
prossupõem uma pré-reserva, com uma
antecedência mínima de 15 dias, que deverá
ser feita através dos seguintes canais:
Município de Vila Nova de Famalicão
tel.: +351 252 320 900
e-mail: turismoindustrial@famalicao.pt
Clickviaja
tel.: +351 252 178 665
e-mail: famalicao@clickviaja.com
Famalowcost
tel.: +351 252 310 109
e-mail: reservas@famalowcost.com
LivingTours
tel.: +351 228 320 992
e-mail: reservas@livingtours.pt
Saftur
tel.: +351 252 308 000
e-mail: viagens@saftur.pt

Rua Dr. Carlos Araújo Chaves, 50
4760-551 Louro
www.adegacasadatorre.com

Política de cancelamento

Horário
Segunda a sábado: 8h00-17h00
Encerra aos domingos e feriados
Visita: 15€*

É permitido o cancelamento gratuito de
qualquer reserva com a antecedência de 72
horas em relação ao momento da visita. O
cancelamento após o prazo previsto determina
o pagamento integral da visita.
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Troficolor Têxteis
Indústria Viva

