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APRESENTAÇÃO
RECURSO PEDAGÓGICO LIGA-TE À INDÚSTRIA

RECURSO PEDAGÓGICO PARA
ESCOLAS
Tendo em conta as adversidades da atualidade, a Unidade de Turismo da Câmara Municipal
de S. João da Madeira, através do seu programa de Turismo Industrial quer, mais do que
nunca, apoiar os professores, nesta fase de teletrabalho.
Com esse propósito, atualizamos o nosso Recurso Pedagógico, inicialmente produzido pela
Editora Santillana. Agora, à luz desta nova realidade, apresentamos um recurso que continua
a oferecer um conjunto de temas que podem ser explorados pelos professores, juntamente
com os seus alunos, quer em contexto de aula quer com fichas pedagógicas a enviar aos
alunos ou grupos de trabalho que propõem alcançar os seguintes objetivos:
• Valorizar o património cultural de S. João da Madeira a partir da exploração de temas
que tenham uma importância destacada no desenvolvimento económico e social das regiões
e do nosso país;
•

Escolher setores que tenham sofrido profundas alterações nos últimos anos e que, no

momento presente, enfrentam o desafio que é crescer com ambição e sucesso num novo
contexto económico e social;
• Trabalhar numa perspetiva multidisciplinar como forma de enriquecer os recursos
didáticos e permitir um trabalho de parceria com as escolas;
• Propor sugestões de atividades que possam ser facilmente realizadas em contexto
externo à visita à fábrica/indústria e que possam servir de base para visitas de estudo ou para
trabalhos de investigação;
• Estreitar a relação entre os conteúdos didáticos e o quotidiano dos alunos.
Agradecemos o apoio na revisão deste documento aos docentes dos três Agrupamentos de
Escolas de S. João da Madeira e esperamos que a exploração destes temas seja útil para o
seu trabalho com os alunos e contamos consigo para continuar a apoiar-nos na formação e
na aproximação dos jovens à indústria.
Lembre-se de agendar uma visita em breve!
A equipa da Unidade de Turismo
Câmara Municipal de S. João da Madeira

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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A
INDÚSTRIA
Apesar das transformações económicas
registadas nas últimas décadas, que
provocaram a desindustrialização de
algumas regiões, a indústria continua a
desempenhar um papel fundamental
para a sociedade. Inicialmente, São João
da Madeira destacou-se nas indústrias
chapeleira e de laticínios, às quais se
seguiram, entre outras, as do feltro,
metalúrgica, colchoaria e calçado,
possuindo também a única fábrica de
lápis da Península Ibérica, a Viarco.
Se hoje em dia São João da Madeira é
reconhecida, em Portugal e no
estrangeiro, pela qualidade da sua
indústria de calçado – sendo
denominada a “Capital do Calçado” –,
não há muitos anos a sua importância
industrial era-lhe também conferida por
uma das principais empresas
metalúrgicas nacionais, a Oliva –
Indústrias Metalúrgicas, que entretanto
cessou a laboração, mas cujos edifícios
foram parcialmente adquiridos pelo
município para a instalação em 2012 do
“Welcome Center” do Turismo Industrial
(na Torre da Oliva) e do espaço cultural
e artístico “Oliva Creative Factory”.
José Manuel Lopes Cordeiro

Torre da Oliva
Fotografias de Marco Duarte
TIME OUT, 2019.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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O turismo na indústria

O TURISMO
INDUSTRIAL
EM S. JOÃO
DA MADEIRA
Alexandra Alves
Chefe da Unidade de Turismo da Câmara Municipal de São João da Madeira e
coordenadora da SubComissão Técnica da Norma da Qualidade do Turismo Industrial
Portuguesa. Tem-se dedicado à investigação e ao desenvolvimento de projetos de
turismo industrial nacionais e internacionais
*Artigo originalmente publicado na Revista Património (Nº3 - Dez. 2015)*

F

alamos um pouco do projeto que devolve experiências únicas aos alunos. Visitas

inesquecíveis, com sorrisos genuínos, onde o saber fazer é premissa máxima.
Falamos de Turismo Industrial em S. João da Madeira e dos seus circuitos pelo
Património Industrial. Nesta cidade, ensina-se como são feitas as coisas e como elas
conseguem gerar negócio e riqueza.
Numa fase em que a economia mundial se encontra a braços com uma crise
económica sem precedentes, reinventar e relançar o turismo, tem vindo a tornar-se
uma necessidade imperiosa para as regiões e para as suas economias.
Foi o caso de S. João da Madeira que soube construir do seu bem mais precioso – a
indústria - um turismo único no país, pela sua diversidade e forma de atuação.
Neste texto mostra-se como a cidade e as suas gentes souberam construir um futuro
assente no trabalho.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

O conceito de Turismo Industrial (TI),
enquanto visita à indústria viva, surge
em França no final dos anos 80, com a
d e n o m i n a ç ã o d e To u r i s m e d e
Decouverte Economic. Este programa
permitia aos empresários mostrarem o
funcionamento das suas empresas e a
qualidade dos produtos a estudantes e
clientes.
Com o desenvolvimento
destas visitas surgiram grupos que
tinham especial interesse em entender
os processos produtivos utilizados.
Este fenómeno foi-se estendendo
por toda a Europa, tendo uma grande
aceitação em Espanha, Itália e GrãBretanha.
O TI reúne várias áreas dentro do
mesmo conceito, a visita à indústria
viva, em que se visitam empresas que
estão em atividade e onde se podem
observar distintas indústrias quer pelo
seu valor histórico, quer pela
componente inovadora, ou ainda pelo
valor afetivo.
Outra área que complementa este
conceito é a do Património Industrial,
o n d e s e i n s e re m o s m u s e u s e
infraestruturas que permitem descobrir
e guardar o conhecimento de como se
fabricavam determinados produtos ou
de como estava organizada uma
sociedade num determinado
momento. Esta área tem a seu favor o
interesse cultural de preservar as raízes
culturais de determinados grupos
profissionais, o que lhe permitiu
avançar de uma forma independente.

Um turismo de aprendizagem
Agrupando locais que apresentam o
savoir faire do passado, do presente e
do futuro, o Turismo Industrial atrai
cada vez mais pessoas desejosas de
conhecimento e cheias de curiosidade.
Muitos a estão ansiosos por descobrir
os bastidores, por admirar as inovações
do homem, e por saber mais sobre o
fabrico dos produtos que tanto
apreciam ou sobre os produtos que
consomem regularmente.
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O Turismo Industrial tem um claro
potencial de crescimento no mercado
global. Tem a capacidade de combinar
conhecimentos, sentidos e emoções,
satisfazendo todas as expectativas dos
turistas que pretendam desenhar o seu
próprio programa de experiência
turística.
O Turismo Industrial é uma fonte de
desenvolvimento socioeconómico
sustentável, que ajuda a promover uma
nova imagem da indústria e dos
territórios.
Em relação às empresas, o Turismo
Industrial é um desafio para o negócio,
permitindo o reforço da sua imagem
pública. De facto, para além de mostrar
os bastidores do trabalho, permite
também desenvolver a imagem de
marca da empresa, promovendo,
simultaneamente, o valor do seu savoir
faire, promovendo a lealdade dos
visitantes e ainda alcançar novos
clientes. É igualmente, uma alavanca
para a região mostrar o seu património
económico, constituindo também uma
oferta turística suplementar.
Finalmente, além de ser uma fonte
de crescimento e criação de emprego
sustentável, o Turismo Industrial
promove a identidade cultural, as
tradições e a memória coletiva.

S. João da Madeira: um caso de
sucesso
O Tu r i s m o I n d u s t r i a l m a i s
precisamente, os Circuitos pelo
Património Industrial de S. João da
Madeira nasceram em janeiro de 2012,
baseando-se numa nova dimensão
turística assente na indústria tradicional
sanjoanense – passado e presente – e
nas novas indústrias tecnológicas e
criativas, que são também uma marca
de identidade da cidade.
S. João da Madeira (SJM) tem sabido
construir uma história de sucesso,
conciliando o sonho com o empenho
indispensável para arregaçar as
mangas e pôr mãos à obra.
Esse espírito de inovação e essa
capacidade concretizadora são marcas
indeléveis da indústria desta cidade,

Fábrica Viarco, Secção da Mina, Visita do Centro de
Apoio Social e Amigos Escola nº10 de Coimbra.
Fotografias Isabel Gomes | Turismo Industrial, 2015.

bem vincadas em muitas das suas
fábricas, desde os inícios do século XX,
quando, a então vila, começou a
afirmar-se como um polo incontornável
do mapa empresarial português.
A Empresa Industrial de Chapelaria,
hoje, Museu da Chapelaria, a Viarco,
única fábrica de lápis no país, ou a
Metalúrgica Oliva, que renasce como
incubadora de criatividade, simbolizam
a forma como em SJM se conjuga a
recuperação e a preservação dos

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

edifícios com a sua adaptação às novas
exigências económicas, sociais e
culturais da cidade e do país.
A e s s a re l e v â n c i a h i s t ó r i c a e
emblemática destas três marcas, somase o dinamismo empresarial registado
noutras áreas, com destaque para o
setor do calçado, que soube adaptar-se
a novos tempos apostando na
qualidade, na inovação, na criatividade,
na moda e no design.
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Beneficiando das potencialidades
do património industrial que
caracterizam este concelho,
considerou-se pertinente desenvolver
o Turismo Industrial em S. João da
Madeira. Ambicionou-se que um
projeto como este visasse a utilização
de recursos endógenos passíveis de
constituir produtos turísticos temáticos
de reconhecida valia e capacidade de
atração de turistas. Era uma realidade
em alguns países, e agora também em
S. João da Madeira, o aproveitamento
da indústria local, para fins turísticos
tem tido muito sucesso.
É importante referir os efeitos
positivos que se produziram na
imagem da cidade, e que ajudam a
modificar a perceção que existe das
urbes industriais, tidas como cinzentas,
poluentes e barulhentas.
Não existem muitos concelhos com
um número substancial de locais
associados à indústria abertos e fruídos
pelo público; como é o caso de S. João
da Madeira, que coloca este projeto
como sendo o mais completo ao nível
da oferta, permitindo que a região
tenha vantagens competitivas sobre
outras.
O Turismo Industrial permite assim
afirmar como um produto turístico de
elevado valor económico, cultural e
lúdico, através do qual os turistas
conhecem empresas em laboração e
revivem atividades de outros tempos
através das visitas ao património.
A criação destes circuitos contribuiu
para uma maior proteção e
conhecimento do património industrial
do concelho, quer ao nível do
edificado, quer ao nível dos processos
de fabrico e da maquinaria industrial.
Com esta iniciativa, que explora o
património histórico e industrial do
concelho e dá a conhecer as inovações
tecnológicas que traduzem a dinâmica
e m p re e n d e d o r a d o s i n d u s t r i a i s
sanjoanenses, o Município de S. João
da Madeira desenvolve e oferece um
turismo de experiência idêntico àquele
que já existe noutros países da Europa,
mas diferenciador pelo facto de
compilar num só concelho e com
gestão autárquica. Foi o primeiro

Turismo Industrial de S. João da Madeira

projeto do género a ser criado em
Portugal, com a particularidade de ter
um centro de acolhimento aos turistas,
situado na recuperada Torre da Oliva,
que faz a gestão e a organização das
visitas.

O impacto social
A análise que é feita devolve-nos
resultados pertinentes no campo
turístico, passando o concelho de S.
João da Madeira a estar sinalizado no

mapa turístico nacional e internacional,
facto que até ao momento não se verificava.
Assim, desde a abertura do projeto do
Turismo Industrial, os parceiros que fazem
parte deste roteiro já receberam mais de
175 mil visitantes.

O impacto nas empresas, esse, é
outro, relacionado com o produto, as
pessoas e a organização interna de
cada uma. O maior contributo para as
empresas é, em alguns casos, o
marketing desenvolvido naturalmente
dos produtos e a sua consolidação.
Há um aumento da lealdade do cliente

Fábrica Viarco, Secção da Mina
Fotografias Isabel Gomes | Turismo Industrial, 2015.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

n a a q u i s i ç ã o d o s p ro d u t o s d a s
empresas que visitam.
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Indústria do Calçado
Fotografias de Mark Benham
Turismo Industrial, 2017.

Turismo Industrial de S. João da Madeira

Empresa FEPSA
Fotografias de Mark Benham
Turismo Industrial, 2017.

Este facto deve-se à observação direta

No processo de produção, as visitas

do modo de produção; à emoção de

também contribuem beneficamente

o caso de S. João da Madeira. Mas é,
igualmente, importante

ver os processos e métodos de fabrico;

numa maior valorização pessoal, uma

impacto real deste turismo do “saber

à compreensão de como nasce um

vez que os funcionários adquirem

fazer” nas pessoas e nas cidades.

produto, o que permite criar um

maior orgulho em relação ao seu

Hoje, S. João da Madeira respira,

vínculo de pertença aos lugares em

trabalho e à empresa onde laboram,

indústria, com orgulho de mostrar, as

atividade e à sua produção; à interação

aumentando a sua autoestima.

suas mãos sujas do trabalho, que ao

perceber o

com os funcionários e à observação

Além disto, os investimentos no

longo de anos, conseguiriam construir

das normas de qualidade utilizadas.

Turismo Industrial permitiram a criação

i m p é r i o s e m p re e n d e d o re s , q u e

Ainda neste âmbito, e mais

de uma cidade mais atrativa, em termos

mudaram e se adaptaram a novas

concretamente em relação à

turísticos, com a revitalização de

realidades, é certo, mas sempre aliados

compreensão do método de

instalações industriais antigas criando

a suspiros de inovação criativa

investigação do processo produtivo, as

uma imagem mais agradável da

permanente.

visitas permitem um “feedback”

cidade.

Apresentamos, a cidade – S. João da

instantâneo, ajustando os produtos de
acordo com os desejos do cliente.

Cremos que é fácil constatar o

Madeira - aberta ao mundo e

enorme potencial que o turismo

preparada para criar, produzir, educar e

industrial apresenta, como o comprova

entreter todos aqueles que nos visitam

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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de unidades produtivas para zonas

PATRIMÓNIO
INDUSTRIAL E A
IMPORTÂNCIA DA
SUA SALVAGUARDA
PARA AS GERAÇÕES
FUTURAS
José Manuel Lopes Cordeiro
Presidente da APPI – Associação Portuguesa para o Património Industrial e membro do Board do
TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage.

N

onde encontravam maiores vantagens
p a ra p ro d u z i r, p ro v o c a ra m a
desindustrialização de algumas regiões
e, simultaneamente, um diversificado
conjunto de instalações industriais
abandonadas, as quais, entretanto,
tinham ficado obsoletas. Contudo,
durante décadas, estas fábricas
marcaram a paisagem das localidades
e regiões onde laboravam assim como
o quotidiano de sucessivas gerações
de operários que nelas trabalharam, e
das suas famílias.
É, precisamente, a partir dos anos 60
do século passado, quando se iniciou
o processo de desindustrialização nas
regiões que foram pioneiras da
revolução industrial que,
progressivamente, se começou a
afirmar o património industrial como
uma categoria do património cultural a

como de uma forma energética, a

ter em consideração. Reconheceu-se a

as últimas décadas registou-se uma

energia a vapor. Estas transformações

necessidade e a importância de se

progressiva ampliação do conceito de

tiveram consequências na sociedade e

salvaguardarem os testemunhos mais

património cultural, até então quase que

nos modos de viver até então existentes,

i m p o rt a n t e s e s i g n i f i c at i v o s d a

exclusivamente utilizado para identificar

com a deslocação das populações rurais

industrialização que as diferentes

edifícios tais como catedrais, castelos e

para centros urbanos, onde se

regiões conheceram, como

palácios, ou obras artísticas, como

concentravam as fábricas. A partir de

testemunho de um período

esculturas ou quadros de grandes

então as cidades cresceram em número

fundamental da evolução dessas

p i n t o re s . S u rg i ra m , a s s i m , n o v a s

de habitantes, exigindo respostas para

sociedades, evitando-se a sua

categorias patrimoniais, entre as quais a

as novas necessidades que esta situação

demolição e procurando soluções para

de património industrial, um conceito

criou: alojamentos a preços acessíveis,

a sua conservação e reutilização.

bastante amplo, que compreende o

mercados de abastecimento,

Infelizmente foram demolidos, e

conjunto de bens móveis (maquinaria,

transportes, sistemas de iluminação, de

continuam a sê-lo, alguns exemplares

utensílios, etc) ou imóveis (fábricas,

abastecimento de água e de esgotos,

do nosso património industrial que

centrais elétricas, ferrovias, minas, etc)

espaços de lazer e de recriação, etc.

importava ter conservado. É uma

resultantes das diversas atividades

Nasceu assim a sociedade industrial,

situação que exige uma particular

produtivas que se iniciaram com

q u e n ã o o b s t a n t e a s a l t e ra ç õ e s

atenção por parte das autoridades

revolução industrial, a partir dos finais

registadas nas últimas décadas, ainda

responsáveis, tanto mais que não é

do século XVIII.

hoje constitui a base da nossa forma de

difícil encontrar soluções para a sua

viver.

salvaguarda. Caso contrário, corremos

A revolução industrial provocou uma
das maiores transformações da história

Uma outra característica, consistiu no

o risco de, a manter-se este ritmo de

da Humanidade, ao introduzir uma nova

desenvolvimento tecnológico e nas

destruição não selectiva e não

forma de produzir os bens de que o

alterações por ele provocado, que foram

organizada, num futuro próximo não

Homem necessitava, através da

contínuas e cada vez mais complexas. As

restar um só edifício industrial dos

utilização de máquinas e da

que se verificaram já no século XX, em

séculos XIX ou XX que possa constituir

concentração da produção em edifícios

particular após o final da II Guerra

um testemunho de como se

próprios, as fábricas modernas, assim

Mundial, juntamente com a deslocação

desenrolou em Portugal uma das

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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identidade. Do mesmo modo, a
Antigo
complexo da
Oliva

salvaguarda da Torre da Oliva permitiu
a manutenção de uma imagem
emblemática da paisagem urbana da
cidade, que repousa num edifício de
grande qualidade arquitetónica, cuja
eventual demolição constituiria um
a u t ê n t i c o at e n t a d o p at r i m o n i a l .
Possibilitou também a instalação de um
outro equipamento cultural – o Museu
do Calçado –, que retrata a memória
desta indústria em São João da
Madeira, e que constitui um autêntico

Maquete do
complexo da
empresa
Oliva datada
dos anos 50
do século XX.

cartão de visita para o conhecimento
de uma das mais importantes
atividades económicas do concelho.
Entre as múltiplas oportunidades
que a salvaguarda do património
industrial oferece registou-se, nos
últimos anos, a sua associação ao
turismo, com a criação de uma nova
o f e rt a , a d o t u r i s m o i n d u s t r i a l ,
contemplando duas realidades: a visita

maiores

transformações

experimentadas pela Humanidade.

reutilização, a qual tem vindo a ser
posta em prática de uma forma

A s a l v a g u a rd a d o p at r i m ó n i o

generalizada em muitos países,

industrial é hoje uma preocupação de

incluindo Portugal. Uma reutilização

largos sectores da sociedade, assim

tem de respeitar alguns critérios

como de organismos governamentais e

patrimoniais, mas oferece múltiplas

entidades internacionais, como o

soluções, desde a retoma de uma

Conselho da Europa ou a UNESCO,

atividade industrial, a instalação de

que têm vindo a reconhecer e a

escritórios ou outros serviços, assim

sublinhar a importância do seu estudo

como de habitação, e também para fins

e conservação. A UNESCO já aprovou

culturais. São João da Madeira possui

duas cartas patrimoniais definindo os

um dos melhores exemplos nacionais

critérios para a salvaguarda do

de reutilização do património industrial,

património industrial, e nas duas

como é o Museu da Chapelaria,

últimas décadas tem vindo a inserir na

instalado numa antiga fábrica de

Lista do Património da Humanidade,

chapéus. Em vez de se autorizar a

todos os anos, pelo menos um sítio

demolição desta antiga fábrica e a

industrial, não apenas da Europa, mas

construção no seu lugar de um edifício

também de outros continentes, como

incaracterístico, optou-se por

as Américas ou a Ásia.

salvaguardá-la e instalar no seu interior

Pe l a s s u a s c a r a c t e r í s t i c a s ,

um equipamento cultural de grande

nomeadamente a qualidade dos

utilidade para a preservação da

materiais e as suas dimensões amplas,

memória coletiva e social de uma

não é difícil encontrar soluções para a

atividade que durante décadas marcou

salvaguarda do património industrial,

a história de São João da Madeira e a

evitando assim a sua destruição. Uma

vida dos seus habitantes, contribuindo

das soluções mais adequadas é a sua

assim para a conservação da sua

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

a sítios de património industrial e,
também, a fábricas que se encontram
em laboração. O objetivo é
proporcionar aos visitantes
experiências relacionadas com os
produtos e os processos de produção,
ou com o passado histórico e cultural
das fábricas que são atualmente
património industrial. Abriram-se,
assim, novas perspetivas para a
salvaguarda deste tipo de património.
São João da Madeira desempenhou
um papel pioneiro ao introduzir em
2012 o turismo industrial em Portugal,
tendo instalado o respetivo Welcome
Center na Torre da Oliva, valorizando
assim este edifício notável. Deste
modo, não só soube aproveitar o seu
património industrial, com
reconhecidas vantagens para a sua
valorização e salvaguarda, como
obteve uma merecida projeção do
concelho a nível nacional e
internacional, com os consequentes
benefícios que tem vindo a obter, a
todos os níveis.
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EXPLORAÇÃO POR
DISCIPLINA
Segundo Varella,Vermelho, Hesketh & Silva (2002), aliada à aprendizagem colaborativa, a
tecnologia potencializa as situações em que professores e alunos pesquisam, discutem e
constroem individualmente e coletivamente os seus conhecimentos. Por este motivo, este
Recurso Pedagógico do Turismo Industrial pretende tornar-se estruturante e mediador
do processo de ensino e aprendizagem.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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CIÊNCIAS NATURAIS
INDÚSTRIA TÊXTIL
PÁG. 13

FÍSICO-QUÍMICA
INDÚSTRIA DO LÁPIS
INDÚSTRIA DA CHAPELARIA
INDÚSTRIA TÊXTIL
PÁG. 15

GEOGRAFIA
INDÚSTRIA DO CALÇADO
INDÚSTRIA DA CHAPELARIA
PÁG. 17

HISTÓRIA
HISTÓRIA DA INDÚSTRIA
INDÚSTRIA DA CHAPELARIA
INDÚSTRIA TÊXTIL
PÁG. 19

ARTES VISUAIS
INDÚSTRIA DO LÁPIS
INDÚSTRIA DAS ARTES GRÁFICAS
INDÚSTRIA DO CALÇADO
PÁG. 25

PORTUGUÊS E
EDUCAÇÃO LITERÁRIA
INDÚSTRIA DA CHAPELARIA
PÁG. 29
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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CIÊNCIAS NATURAIS
1. A INDÚSTRIA TÊXTIL E AS CIÊNCIAS NATURAIS
Localizada no noroeste de Portugal, a bacia do Ave constitui uma área fortemente
marcada pela indústria têxtil algodoeira. Uma das principais razões para crescimento da
indústria nesta região está relacionada com o aproveitamento da energia hidráulica para o
funcionamento das fábricas.
Desde então, a indústria têxtil constitui a sua principal atividade económica, sendo
atualmente a mais importante região têxtil de Portugal.
Outros centos industriais, como o caso de S. João da Madeira, aglomeram igualmente
indústria têxtil mas adaptada à concentração da atividade industrial da região,
nomeadamente, com a indústria das etiquetas e das passamanarias e da colchoaria.
Mostruário de tecidos, para a indústria de colchões,
produzidos pela empresa Flexitex.

No entanto para conhecer este processos produtivos há que conhecer a base de todo
este processo.

O algodão
A natureza é a nossa «fábrica» natural de algodão. O algodoeiro é uma planta do género
Gossypium, originária de regiões de clima quente. Estas plantas podem ser arbustivas ou de
porte arbóreo, com folhas alternadas e flores amarelas ou vermelhas. A qualidade do
algodão varia com os tipos de algodoeiro, pois diferem no comprimento das fibras. O
algodão é colhido entre maio e junho, quando os frutos amadurecem e as cápsulas que
envolvem as sementes se abrem, podendo então ser colhida a matéria fibrosa
esbranquiçada, maioritariamente composta por celulose, que reveste as sementes.
Estas fibras brutas, no tratamento tradicional, passam por uma série de operações
Algodoeiro, planta que dá o algodão.

preparatórias, antes de serem transformadas em fios:
1 Limpeza manual, para retirar matérias estranhas.
2 Descaroçamento, para retirar as sementes.
3 Batimento, para retirar impurezas menores, feito com um galho de árvore,
retesado em forma de arco.
4 Cardamento, para desembaraçar as fibras, feito habitualmente com um par
de «cardas».
5 Fiação, para a obtenção do fio, que pode ser feita com uma peça simples
denominada fuso, ou através de um equipamento a pedal, denominado roca.

Funcionamento da Carda.

Ilustração: NIE 1905 Spinning - revolving top-flat card.png; The New
International Encyclopædia, v. 18, 1905, p. 450,.

Abridor: abre e limpa o algodão enrolando-o numa
manta que vai alimentar a Carda.
Imagem: http://educalingo.com

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

Carda: abre, limpa e individualiza as fibras, transformando
o material numa fita para os laminadores.
Imagem: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=1435142

13

RECURSO PEDAGÓGICO | ESPECIAL ESCOLAS

Turismo Industrial de S. João da Madeira

O impacte ambiental
O fator determinante para a localização da indústria têxtil, por exemplo, no vale do
rio Ave foi, sem dúvida, a água. De facto, verifica-se que a distribuição espacial das
unidades industriais acompanha, muito de perto, o traçado de algumas linhas de
água, intensificando-se na vizinhança dos aglomerados urbanos.
Esta implantação junto dos afluentes relaciona-se com as vantagens associadas às
facilidades hídricas para a produção de energia e o abastecimento de água nas
diferentes fases dos processos industriais em que esta é utilizada.
Contudo, os benefícios da proximidade da água têm tido contra-partidas
negativas para a qualidade e para a preservação dos cursos naturais dos territórios.
Na zona do estuário, por exemplo, o Interesse e a riqueza biológicos são reduzidos
devido às más condições físico-químicas e biológicas da água do rio, em
consequência da elevada quantidade de efluentes urbanos e industriais canalizados
para o rio Ave. O ser humano, como elemento último de um conjunto de cadeias
alimentares, por ingestão de peixe, utilização da água para rega, ou consumo de
água produzida a partir das águas captadas nestas regiões, será certamente mais
afetado com consequências múltiplas para a sua saúde.
As medidas tomadas têm-se revelado insuficientes para devolver aos territórios a
«saúde» de outros tempos.

Organismos como

Musgo
Fotografia da Exploração da visita ao Parque do Rio Ul
em São João da Madeira

bioindicadores
de poluição
Com os efluentes industriais atingiramse níveis de contaminação por metais
pesados que põem em perigo todo o
ecossistema aquático. A relativa

Liquenes (ou fungos liquenizados)
Fotografia do Parque do Rio Ul em São João da Madeira

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
• Observar, in loco, a zona/altura na árvore onde se

localizam os líquenes (indicando zonas com/sem

abundância de espécies de briófitas

poluição) e observar com maior pormenor

a q u át i c a s f e z c o m q u e f o s s e m

a macroestrutura com o auxílio de uma lupa.

aproveitadas como bons indicadores

• Recolher um fragmento de um líquen, para

de poluição por metais pesados em

posterior observação ao MOC, das algas e

vários estudos sobre a qualidade de

fungos que o constituem, em sala de aula.

águas superficiais.

A utilização de musgos aquáticos surgiu, assim, como um instrumento de avaliação global
da contaminação por meios pesados em vários locais. Apesar do aspecto modesto, os
musgos têm grande importância para os ecossistemas. Juntamente com os "fungos

• Após observação, in loco, pesquisar diferentes

exemplares de musgos, com a finalidade de fazer
a sua identificação/classificação taxonómica.

liquenizados", que são utilizados para os estudos associados à qualidade do ar.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Pesquisar sobre outras fibras utilizadas na produção de tecidos (ex.: lã, sisal).
2. Acompanhar uma das visitas ao Parque do Rio Ul em S. João da Madeira. (www.facebook.com/parquerioul |
www.instagram.com/parquedorioul).
3. Pesquisar sobre a contaminação dos meios aquáticos por metais pesados e o modo como, pelas cadeias alimentares,
podem afetar o Homem.
4. Identificar matérias primas e processos de tratamento da indústria têxtil.
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira

14

RECURSO PEDAGÓGICO | ESPECIAL ESCOLAS

Turismo Industrial de S. João da Madeira

FÍSICO-QUÍMICA
1. A INDÚSTRIA DO LÁPIS
A produção do lápis começa com a grafite que é misturada com argila e água dentro de um
moinho cerâmico. A dureza ou maciez do lápis resulta das quantidades usadas nesta mistura
inicial. Quanto mais argila tiver a mistura mais dura é a mina e quanto mais grafite usarmos na
mistura mais macia será a mina. Com a mistura solidificada tritura-se de modo a ficar reduzida a
pequenos grãos. Após esta operação, a grafite será compactada num martelo pilão por
intermédio do qual serão criados blocos de grafite. Estes serão posteriormente colocados
numa prensa para assim se obter pequenas tiras arredondadas de grafite que darão origem às
futuras minas dos lápis. Finalmente, as minas são cortadas no tamanho pretendido e vão ao
forno à temperatura superior a 1000º C. Para que fiquem prontas a serem utilizadas, as minas
vão ainda ser embebidas em gordura.

Minas de lápis de grafite.
Processo produtivo na Viarco.
Fotografia André Gouveia

Mina de cor
As matérias-primas para produzir as minas dos lápis de cor são o caulino, Tylose, água e os
pigmentos de cor que são misturados. Depois de obtida esta mistura, a produção de um lápis
de cor é exatamente igual à produção de um lápis de grafite, à exceção da etapa da cozedura
e do banho final. As minas de cor não vão cozer ao forno e ao invés de serem embebidas em
gordura, são mergulhadas em cera para ganharem capacidade de fixação ao papel.

Sólidos covalentes
Este tipo de substâncias apresenta estruturas gigantes muito elaboradas. As suas unidades
estruturais são os átomos, que se encontram ligados entre si através de ligações covalentes.
Estes tipos de ligações são muito fortes.
Confira abaixo as suas estruturas:

Caldeira Viarco
Fotografia André Gouveia

O diamante é um exemplo de um sólido covalente. É exclusivamente constituído por
átomos de carbono, encontrando-se cada um dos átomos ligado, por ligações covalentes
simples, a quatro átomos de carbono. São as fortes ligações covalentes que se estabelecem
tridimensionalmente entre átomos de carbono que justificam as propriedades exibidas por
esta substância, como, por exemplo, a sua dureza.
Um outro exemplo de um sólido covalente é a grafite, igualmente constituída por átomos
de carbono. No entanto, as propriedades da grafite são muito diferentes das propriedades do
diamante, e da generalidade dos sólidos covalentes. Esta diferença resulta do facto de a
estrutura da grafite ser bastante diferente da do diamante.
Na grafite cada átomo de carbono encontra-se ligado, por ligação covalente simples, a três
outros átomos de carbono, formando hexágonos. Os vários planos de hexágonos sobrepõemse uns aos outros em camadas paralelas, as quais estão associadas entre si por de forças de
fraca intensidade. Assim se explica o caráter mole da grafite, que facilmente se divide em
pequenas lâminas. Por cada átomo de carbono existe um eletrão livre (que não está envolvido
na ligação covalente) e por esta razão a grafite é um bom condutor elétrico, ao contrário do
diamante, onde não há eletrões livres.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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2. A INDÚSTRIA DA CHAPELARIA
A Empresa Industrial de Chapelaria foi uma das
unidades industriais mais importantes do País no
domínio da produção de chapéus. Nas instalações
desta antiga fábrica de chapéus nasceu, em 2005, o
Museu da Chapelaria.
As matérias-primas usadas na produção de
chapéus são a lã, o pelo de coelho e de castor (este
oriundo do Canadá). Criada em 1943, a Cortadoria
Nacional de Pêlo é a responsável pela preparação e
tratamento do pelo para o setor da chapelaria.
Também em plena atividade encontra-se a FEPSA,
fundada em 1969, fruto da união de seis industriais
de chapelaria.
O feltro para chapéus é produzido na própria
fábrica por homens e mulheres cujo saber e trabalho
dedicado permitem concorrer num universo de
qualidade de topo, quer de produtos quer de
serviços. A produção dos feltros para chapéus faz-se
através da disposição aleatória de fibras animais
numa superfície, criando um manto, e a sua
feltragem por compressão e fricção, sob ação de
água e calor.

Produção de chapéus na empresa Fepsa, sediada em
São João da Madeira
Fotografia de MarK Benham

Exposição permanente do Museu da Chapelaria, em
São João da Madeira
Fotografia de MarK Benham

Processos Químicos
A indústria têxtil engloba as etapas do
processo produtivo: preparação da fibra,
fiação, tecelagem, malhas e acabamentos
(tinturaria, estamparia e ultimação).
A química está presente desde a fiação
à tecelagem, ao desenvolvimento das
fibras sintéticas e, principalmente, na fase
d e a c a b a m e n t o, o n d e s ã o u s a d o s
inúmeros produtos e processos químicos.

Máquina de produção de etiquetas
Empresa Heliotextil

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Visitar as empresas Viarco, Fepsa e o Museu da Chapelaria (ou visitar os seus sites) e elaborar um trabalho sobre estes locais.
2. Explicar por que razão o lápis é usado para escrever em papel e o diamante não.
3. Indicar as matérias-primas usadas no fabrico dos chapéus.
4. Identificar os minerais usados na indústria do lápis e relacionar com a exploração sustentável dos recursos geológicos.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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GEOGRAFIA
1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA INDÚSTRIA DO CALÇADO

Minas de lápis de grafite.
Processo produtivo manual na Viarco.
Fotografia André Gouveia

SÃO JOÃO DA MADEIRA:

SÃO JOÃO DA MADEIRA:

Enquadramento regional

A capital do calçado

A cidade de S. João da Madeira tem uma área de cerca de 8 km2 e

A existência do fabrico do calçado em São João da Madeira data de

situa-se no extremo norte da Beira Litoral, no distrito de Aveiro, estando

1483, facto registado num documento daquela época. Até 1900 sabe-se

integrada na área metropolitana do Porto.

que a produção de sapatos era de fabrico caseiro, tornando o processo

As fortes interações desenvolvidas com os municípios vizinhos —

moroso.

tanto de âmbito económico, como social e cultural — atraem a esta

A primeira fábrica de calçado, de nome Sapataria da Moda, cujo

cidade uma população que está muito para além da residente e que

proprietário era Gaspar de Almeida Pinho, surge por volta de 1833. Mais

recorre a diversos serviços disponíveis no município sanjoanense.

tarde, em 1905, surge outra, pertencente a Vitorino Tavares Lisboa.

S. João da Madeira faz fronteira a norte e a oeste com o concelho de
Santa Maria da Feira, a sul e a este com o concelho de Oliveira de
Azeméis.

Assim, em 1910 existiam já quatro oficinas no concelho de Oliveira de
Azeméis, do qual São João da Madeira fazia parte.
Nas décadas seguintes o desenvolvimento do setor do calçado , na

É com esses concelhos, e com os de Vale de Cambra e de Arouca,
que S. João da Madeira forma a Associação de Municípios das Terras de
Santa Maria, que corresponde geograficamente à unidade territorial
(NUT) de Entre Douro e Vouga.

região, sofreu um ritmo acelerado, em parte devido ao pouco
investimento necessário.
Atualmente existem em São João da Madeira inúmeras fábricas de
calçado e de componentes para calçado, sendo a cidade conhecida

Integrada na Área Metropolitana do Porto, desde 2004, a cidade — a

como a «Capital do Calçado», designação registada no Instituto

segunda maior do Distrito de Aveiro — vê a sua população de mais de

Nacional do Registo de Marcas. Este facto deve-se essencialmente à

22 mil habitantes, praticamente duplicar quando se contabilizam os

larga experiência e à qualidade do fabrico do calçado, que conseguiram

residentes noutros pontos da região que diariamente rumam ao

que São João da Madeira se tornasse prestigiada a nível nacional e

município.

internacional e com uma importante posição no mercado externo.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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2. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA INDÚSTRIA DA CHAPELARIA

SÃO JOÃO DA MADEIRA:
Pólo industrial de chapelaria
No início do século XX, S. João da Madeira viu um grande
crescimento, fruto do desenvolvimento comercial e industrial, sobretudo
com a indústria dos chapéus, dos sapatos e dos lacticínios. A criação da
indústria chapeleira foi a que mais contribuiu para a afirmação da
cidade.
S. João da Madeira não passava de um pequeno aglomerado
populacional quando, em 1802, foi criada a primeira fábrica de
chapelaria pertencente a J. Gomes de Pinho. No entanto, já em meados
do século XVIII se fabricavam chapéus de lã na cidade. Sucessivamente,
outras fábricas apareceram e foi-se criando um centro industrial muito
importante para a região, originando vários postos de trabalho.
Esta cidade era conhecida pela boa mão-de-obra e pelas boas
acessibilidades às cidades vizinhas, pelo que fez com que as empresas
se instalassem nos arredores da cidade, formando assim um dos mais
importantes centros de chapelaria do país.

Banca de acabamento de chapéus do Museu da Chapelaria, instalado na
antiga Fábrica Empresa Industrial de Chapelaria
Museu da Chapelaria

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Investigar a importância da indústria do calçado na economia regional.
2. Pesquisar os diferentes modelos de chapéus e descrever as funções de cada um, considerando a sua origem.
3. Pesquisar os diferentes tipo de chapéus que existem e elaborar um mapa com os diferentes modelos em função da sua origem.
4. Investigar quais os fatores de localização industrial que tornam a cidade de S. João da Madeira um Pólo Industrial.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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GEOGRAFIA

1.600 M€

Doc.1
CLUSTER DO CALÇADO

VALOR DAS EXPORTAÇÕES

[…] Em primeiro lugar, porque cumpre a condição essencial da
concentração geográfica.
Como se sabe, apesar de se encontrar também noutras zonas do país,
nomeadamente, na Benedita, a produção de calçado está fortemente
concentrada em dois polos, Felgueiras e São João da Madeira, nas
proximidades do Porto, onde tem um peso muito expressivo na atividade
económica regional. Depois, porque, nesses polos e entre as empresas aí
localizadas, há uma complexa rede de relações formais e, sobretudo,
informais: relações comerciais, nomeadamente de subcontratação,
relações de partilha de informação e conhecimento, predominantemente

PRODUTOS EXPORTADOS

150

MERCADOS

2º

MAIOR PREÇO DO MUNDO

35 000
EMPREGOS

pela via da circulação de pessoal, entre outras.
O cluster tem um tecido institucional de suporte

95%

próprio – associação

empresarial, centro tecnológico, centro de formação profissional – cuja
ação é reconhecida, nacional e internacionalmente. E tem uma tradição
de relacionamento com o sistema científico e tecnológico , com provas
dadas.
O cluster do calçado estende-se, no entanto, muito para além do fabrico

600

FEIRAS INTERNACIONAIS

1

LIDERANÇA TECNOLÓGICA

em couro. Desde logo, horizontalmente, estende-se a tipos de calçado
que utilizam outras matérias-primas e tecnologias: de segurança,
desportivo, calçado de outros materiais que não o couro. Pela similitude

Números de 2013. Fonte: APICCAPS, Footure 2020. Plano
Estratégico - Cluster do Calçado, 2013.

das matérias-primas e tecnologias e pelas relações verticais, estende-se
igualmente às indústrias dos artigos de pele e dos componentes para
calçado , de tal forma que têm até uma representação associativa comum.
O desenvolvimento do cluster, nas últimas décadas, assentou no
estreitamento das relações com toda a longa cadeia de valor ligada ao
calçado. Intensificaram-se as relações com a indústria de equipamentos,
com a indústria dos acessórios de moda, com outros fornecedores de
diversa natureza, com as empresas de distribuição de calçado e com
empresas e instituições ligadas ao universo do design e da moda. É a
todo o cluster que se dirige o plano estratégico que agora se apresenta. A
densificação do cluster, reforçando as relações existentes e atraindo
novos protagonistas, é, aliás, um dos propósitos e uma das condições de
sucesso do plano.
Fonte: APICCAPS, Footure 2020. Plano Estratégico - Cluster do Calçado, 2013
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Capa do Plano Estratégico do Cluster do Calçado
APICCAPS, 2013

19

RECURSO PEDAGÓGICO | ESPECIAL ESCOLAS

Turismo Industrial de S. João da Madeira

Doc. 2
[…] A indústria portuguesa encontra-se fortemente
especializada no calçado de couro, que representa
90% do valor das suas vendas. Com 44% do total, o
calçado de senhora é particularmente relevante,
atingindo um preço médio superior a 29 euros por
par. Em importância, segue-se o calçado de
homem, responsável por cerca de um terço da
produção total e com um preço médio ligeiramente
inferior.
Apesar da sua menor dimensão, as indústrias de
componentes e de artigos de pele têm
a p re s e n t a d o, n o s ú l t i m o s a n o s , t a x a s d e
crescimento do emprego bastante significativas,
mobilizando em conjunto mais de 7 mil pessoas. O
emprego na indústria de componentes é superior a
5 300 pessoas que geram um valor acrescentado
por trabalhador na ordem dos 18 a 19 mil euros,
cerca de 25% superior ao da fabricação de calçado.

Crescimento PIB da Indústria do Calçado
Fonte: APICCAPS. FOOTURE - Plano Estratégico da Indústria do Calçado 2013

A indústria de artigos de pele emprega mais de 1
700 pessoas que geram um valor acrescentado por
trabalhador na ordem dos 16 mil euros.[…]
Fonte: APICCAPS, Monografia Estatística
Cluster do Calçado 2018

EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA DE CALÇADO
1974

1984

1994

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2017 **

673

971

1635

1432

1448

1407

1245

1322

1441

1514

1526

15 299

30 850

59 099

40 255

36 221

35 398

32 132

34 624

38 594

39 734

40 072

15 000

48 000

108 866

84 897

71 643

69 101

62 012

75 178

75 249

80 585

82 945

12 330

318 891

1 397 617

1 283 475

1 823 989

1 885 794

Indústria
Empresas (número)
Emprego (número)
Produção (milhares de
pares) *
Valor bruto de
produção (milhares de
Euros) *

1 620 001 1 471 214

1 338 555

1 992 800
2 054 881

Monografia Estatística 2018 . Fonte: APICCAPS Monografia Estatística -CLuster do Calçado 2018

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Ler o documento do Plano Estratégico do Cluster do Calçado 2020, disponível no site da APICCPAS (www.apiccaps.pt) e explicar
de que forma a participação em feiras de negócios contribui para a inovação do setor e para o incremento do dinamismo
económico da região.
2. Elaborar um gráfico com os dados estatísticos apresentados na tabela a cima.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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HISTÓRIA
1. O POTENCIAL HISTÓRICO DA INDÚSTRIA TÊXTIL
A preocupação com o vestuário é tão antiga como o Homem e poucos setores são tão
ricos para a historiografia como o têxtil. A sua potencialidade histórica deriva da sua
transversalidade, abrangendo áreas sociais, económica s e culturais muito diversas e que
proporcionam uma rica e variada informação sobre a vida das sociedades.
De seguida, apresentam-se alguns exemplos dos enfoques que podem ser explorados a
partir de um estudo global desta atividade industrial:

•

História da vida quotidiana
O grande desenvolvimento desta corrente historiográfica nas últimas décadas tem

A indústria têxtil na Revolução Industrial.

Doc. 3
A diversidade de fontes históricas
[...] A história faz-se com documentos escritos,
sem dúvida. Quando eles existem. Mas ela pode
fazer-se, ela deve fazer-se, sem documentos
escritos, se os não houver. Com tudo o que o
engenho do historiador pode permitir-lhe utilizar
para fabricar o seu mel, à falta das flores
habituais. Portanto, com palavras. Com signos.
Com paisagens e telhas. Com formas de cultivo e
ervas daninhas. Com eclipses da Lua e cangas de
bois. Com exames de pedras por geólogos e
análises de espadas de metal por químicos.
Numa palavra, com tudo aquilo que pertence ao
Homem, depende do Homem, serve o Homem,

diversificado enormemente o tipo de documentos históricos que fazem parte da
investigação histórica. Doc.3 O vestuário, os tecidos, as condições de vida e os

hábitos de consumo das populações permitem conhecer aspetos-chave da vida
das sociedades, como as relações de poder e a diferenciação social, os critérios
estéticos, as modas e as mentalidades.
•

História do movimento operário e do movimento feminista
Os primeiros núcleos de movimentos operários aparecem asso- ciados a empresas deste

setor, devido ao grande volume de mão de obra que absorvem. Mais recentemente, no
novo campo dos estudos feministas, a atenção dirigiu-se para a indústria têxtil, em virtude
do grande número de mulheres assalariadas nela existente, quase desde os princípios da
economia industrial. Doc.4

•

História da tecnologia
O têxtil tem sido um dos setores que tradicionalmente se associa ao aparecimento da

Revolução Industrial. Doc. 5 É um setor que exigiu um grande investimento em investigação,
inovação e tecnologia, com implicações muito grandes nas relações económicas e laborais.

exprime o Homem, significa a presença, a
atividade, os gostos e as maneiras de ser do
Homem [...].
Tear. A indústria têxtil. Heliotextil, empresa especializada
em produção de etiquetas e passamanarias.
Fotografia de Isabel Costa

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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• História das relações económicas
O comércio de produtos têxteis remonta à Antiguidade e tem tido um grande protagonismo
nas rotas comerciais e económicas ao longo de toda a história (Doc. 6) e no desenvolvimento
económico de muitos países. A produção de matérias primas associadas a esta indústria está na
origem de inúmeros conflitos em contextos e regiões muito diferentes.

Doc. 4

2. O PAPEL DAS MULHERES
NA INDÚSTRIA

além da contribuição para o orçamento
familiar, as quais nos revelam o papel do
trabalho como indispensável à autonomia

A grande razão para entrar no trabalho

feminina de operárias solteiras. Assim,

fabril era a esperada, tendo como único

algumas apontavam «o desejo de fugir do

estímulo a pobreza, «pois 191 operárias

encargo de cuidar dos irmãos mais novos e de

iniciaram a sua vida profissional sob a pressão

atender aos afazeres domésticos, o fito de

da necessidade de ajudar a família que

ganhar dinheiro que possa contribuir para um

precisava de aumentar os seus rendimentos»,

enxoval melhor e a possibilidade de ter

quer para as que iniciavam o trabalho ainda

convivência mais livre com rapazes e raparigas

em solteiras, quer para as que o faziam já

da mesma idade».

casadas, embora a maioria ingressasse na
fábrica logo após o terminar da escolaridade
obrigatória.
Mas também eram apontadas outras
razões de ingresso no trabalho fabril, para

Jorge Fernandes Alves,
«Para que servem os meus olhos?
Notas sobre o trabalho feminino na indústria têxtil de
Guimarães»,
Forum (Universidade do Minho), 32, Julho-Dez. 2002.

O papel das mulheres na indústria têxtil

Doc. 6
O comércio têxtil
Te m o s a n a v e g a r t r ê s m i l
e m b a rc a ç õ e s ( … ) c o m 1 2 m i l
marinheiros (…) Só os Florentinos
fornecem-nos em cada ano 16 000
peças de pano e nós exportamo-las
(…); e cada semana trazem-nos 7000
ducados [moeda de ouro] para nos
adquirirem lã francesa e catalã,
cercais, seda, ouro, prata, açúcar,

Doc. 5
Novas tecnologias aplicadas à indústria em Inglaterra, no século XVIII: da Spinning Jenny (1764)
à máquina de fiar inteiramente mecânica (a vapor) de Cartwright (1785).

especiarias (…) com grandes lucros
para a nossa terra.
Discurso de um magistrado de Veneza,
Vida dos Duques de Florença, 1423
(adaptado)

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Comparar fotografias antigas de família com fotografias atuais e extrair conclusões em relação às diferenças no vestuário.
2. Procurar informação sobre os avanços atuais na tecnologia da indústria têxtil e as suas consequências no emprego.
3. Elaborar um censo com as principais empresas produtoras têxteis radicadas em S. João da Madeira e descrever as características
da sua produção em termos económicos e por tipologias de produto.
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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HISTÓRIA
3. CINEMA E INDÚSTRIA
Os filmes ‘Tempos Modernos’ e ‘A Fábrica de Nada’ são uma reflexão sobre o mundo industrializado
com uma distância de quase 80 anos entre os dois.
Os filmes retratam a vida dos trabalhadores das fábricas e os seus gestos diários para manter as
produções em funcionamento. Em ‘Tempos Modernos’, por exemplo, Charlie Chaplin ficou conhecido pelos
movimentos mecânicos que o seu corpo não consegue parar de repetir.
No filme ‘Charlie e a fábrica de chocolate’, Tim Burton recorre ao fantástico para tratar o mundo
industrializado do século XIX.

Capa do filme “Tempos Modernos” (1936),
um filme de Charlie Chaplin.

Capa do filme “A fábrica de Nada” (2017),
um filme de Pedro Pinho.

Capa do filme “Charlie e a fábrica de
chocoloate” (2005), realizado por Tim Burton.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
Abaixo encontram algumas pistas de análise para poderem comparar a fábrica
fantástica do filme “Charlie e a fábrica de cholocate” com a realidade industrial
do séc. XIX:
• A fábrica de Willy Wonka é um lugar de sonho. Onde se manifesta a utopia?
• A casa de Charlie é a caricatura da degradação da condição operária. Onde

vivem os avós? De que é composta a alimentação da família?
• Em certo momento da história o pai de Charlie perde o emprego, porquê?
• Quem são os operários da fábrica de chocolate? Que tipo de relação têm com

o seu patrão?

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Visualizar os filmes online indicados e identificar as semelhanças e as diferenças entre os dois períodos da História que retratam.
2. Identificar três tipos de movimentos diferentes feitos pela personagem do filme “Tempos Modernos”, tentar reproduzi-los e criar
uma coreografia com uma música à tua escolha. Fazer um vídeo com a coreografia e partilhar identificando o Turismo Industrial
no Facebook ou o @Turismosjm no Instagram.
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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4. PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E HISTÓRIA ORAL
As memórias de quem trabalhou e viveu em comunidades marcadas pela indústria
são uma importante fonte de conhecimento para a História da Indústria, a Arqueologia
Industrial e a preservação do Património Industrial.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
Queres contribuir para este grande objetivo de recolha e partilha de memórias do nosso
passado industrial? Segue os seguintes passos:
1. Procura um familiar ou uma pessoa próxima que trabalhe ou tenha trabalhado numa
fábrica para entrevistares.
2. Prepara algumas perguntas (ex: Quando começou a trabalhar? Em que fábrica(s)
trabalhou? O que fazia? Como era o dia a dia na fábrica? Explique a importância que esta
empresa teve na sua vida).
3. Escolhe um horário e local calmo onde possam conversar. Não te esqueças que esta
entrevista também pode ser feita por video chamada. Não precisas de sair de casa!
4. Depois, liga o gravador, ouve com atenção e deixa a partilha de memórias acontecer.
[Fonte: História Oral e Património Industrial – Partilhar Memórias (2018),
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial]

Recolha de Memórias Industriais
Dias da Memória, S. João da Madeira, 2020

5. GRANDES EXPOSIÇÕES UNIVERSAIS
As Grandes Exposições
Universais foram importantes
exposições públicas que se tornaram
populares a partir da segunda
metade do século XIX. A primeira
Grande Exposição Universal foi a
Grande Exposição dos Trabalhos da
Indústria de Todas as Nações e
aconteceu em Londres em 1851.
Concebidas como exposições de
ciência e indústria, enquanto
celebrações da Revolução Industrial,
estas exposições pretendiam ser uma
montra de produtos industriais de
vários países do mundo.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO

The Great Exhibition of the Works of Industry of all Nations
Hyde Park, Londres 1851

1. Sabes onde foi feita a roupa que vestes, hoje? E as tuas bolachas preferidas? E o televisor aí de casa?
Procurar cinco produtos em tua casa todos produzidos em países diferentes. Tirar uma fotografia a cada um e fazer legendas com a
identificação dos países de origem. Por fim, basta arranjar uma montra – física ou virtual - para pôr em exposição os teus produtos.
Missão: montar a EXPO cá de casa!

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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HISTÓRIA
6. TRABALHO IGUAL, SALÁRIO IGUAL

D. Deolinda Silva, antiga chapeleira, 2015

Doc. 7
Estávamos no fim da década de 70 do século XX e a diversidade de profissões e de ofertas de trabalho aumentava. Ao mesmo tempo
eram cada vez menos aqueles que queriam trabalhar na indústria de chapelaria, afastados pela dureza do trabalho.
Na Empresa Industrial de Chapelaria, uma das maiores fábricas de chapéus de S. João da Madeira, a dificuldade em angariar mão de
obra, essencialmente masculina, levou à recondução interna das trabalhadoras mulheres de trabalhos mais delicados para as secções com
trabalhos mais duros e pesados, tradicionalmente feitos por homens. Uma dessas chapeleiras foi a D. Deolinda. Foi para a secção da
afinação lado a lado com os colegas chapeleiros. Porém, apesar de fazer um trabalho igual aos homens, continuou a receber um salário
inferior. A D. Deolinda e as suas colegas na mesma situação começaram a reivindicar a igualdade salarial, porém esta tardou em chegar.
Até ao dia que resolveram parar o trabalho e fazer greve. “Trabalho igual, salário igual”, era a sua reivindicação. A D. Deolinda foi nomeada
porta-voz junto da administração. Ameaçados com a paragem na produção a administração aceitou o aumento salarial igual ao dos
homens.
Dentro da fábrica, mesmo perante o descontentamento dos homens, as mulheres fizeram uma grande festa gritando “venceremos,
venceremos”. Certo é que foi este episódio que conduziu à negociação da igualdade salarial entre o sindicato e as restantes fábricas de
chapelaria locais. Foi graças à D. Deolinda e às suas colegas que todas as chapeleiras de S. João da Madeira passaram a receber o mesmo
salário que os homens.

SUGESTÃO DE EXPLORAÇÃO
1. Pesquisar na internet outros exemplos de greves realizadas por mulheres e comentar a sua importância para a história da
conquista dos direitos das mulheres.
2. Procurar pela entrevista da D. Deolinda Silva no site “Memórias para Todos” - projeto Cortadoria e redigir um resumo ou uma
síntese da sua história. https://memoriaparatodos.pt/project-type/memorias-da-cortadoria/
3. Pesquisar sobre as desigualdades de géneros.
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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7. CHAPÉUS DE TODO O MUNDO
Após o surgimento, em 1914, da “Empresa Industrial de
Chapelaria, Lda.”, a indústria da chapelaria conhece,
verdadeiramente, um grande crescimento.
Aqui começa uma importante história que levará, pelo
mundo fora, os chapéus fabricados pelas hábeis mãos dos
nossos chapeleiros, desde os icónicos chapéus de cowboy,
passando pelo chapéu feminino da polícia inglesa e por chapéus
religiosos até aos mais variados chapéus de uso quotidiano, quer
feminino, quer masculino, como as cloches e cartolas, capelines e
cocos.

Doc. 8
O chapéu é uma peça de vestuário com a
função de proteger do frio e do sol dos
dias. Mas para além do seu cariz utilitário, o
chapéu ganhou no tempo um longo o
valor simbólico de identificar profissões,
classes sociais, etnias e grupos religiosos.

Modelo de chapéu de Cowboy, em feltro, usado por
J.R. Ewing - Ator da série “Dallas” Larry Hagman

Quem não conhece os famosos chapéus
dos cowboys do Texas (EUA)?
Para os judeus ortodoxos cobrir a cabeça
com os seus tradicionais chapéus pretos é
um ato de afirmação religiosa.
E sabias que os chapéus da polícia
feminina inglesa têm um casco rígido no
seu interior para se protegerem de
eventuais agressões?
Muitos são os chapéus de todo o mundo e
muitos ainda são feitos em S. João da
Madeira!

Chapéu da Polícia feminina Inglesa
Chapéu do espólio do Museu da Chapelaria,
S. João da Madeira

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Fazer uma pesquisa sobre os chapéus de todo o mundo e descobrir mais profissões e culturas com os seus chapéus icónicos.
2. Pesquisar e elaborar um texto sobre a utilidade dos chapéus e a sua importância para diferentes Culturas.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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ARTES VISUAIS
1. SISTEMA IDENTIFICAÇÃO DE CORES - COLORADD
A primeira caixa de lápis inclusiva para daltónicos é da Viarco. Sem
constrangimentos. Sem vergonhas. As cores são para todos!
Fruto da parceria com o designer Miguel Neiva, a Viarco lançou uma linha
de produtos com a inclusão do código ColorADD.
O ColorADD é um projeto desenvolvido com o objetivo de permitir aos
daltónicos a identificação correta das cores e limitar os constrangimentos e
exclusão a que os mesmos estão vetados pela incapacidade de as
distinguirem.
O ColorADD é uma linguagem simbólica extremamente intuitiva, onde a
partir das cores primárias e da sua conjugação de símbolos se constrói toda a
paleta de cores / código.
A mistura de duas cores primárias permite novos símbolos compostos que
representam as cores secundárias (verde, laranja e violeta).
A mistura de um símbolo Primário e um Secundário permite mais uma vez
novos símbolos compostos executando as cores terciárias.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. AS CORES PRIMÁRIAS
As cores primárias são três: azul, vermelho e amarelo.
Com apenas estas três cores faz um desenho artístico, onde deves incluir
um arco-íris. Não esquecer que para este exercício só é permitido usar
os lápis das três cores primárias.
2. FORMAS GEOMÉTRICAS
Faz um marcador de livro em forma de lápis. Para este exercício vais
precisar de cartolina. Com recurso a formas geométricas, bem definidas,
( três retângulos e dois triângulos) constrói a forma de um lápis.

ColorADD - Sistema de Identificação de cores
[Fonte: www.viarco.pt]

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Aceder a www.coloradd.net e descobrir os símbolos correspondentes às diferentes cores. Criar etiquetas e identificar todos os
lápis da tua caixa de lápis de cor.
2. Fazer um projeto para um painel/mural para a fachada da Viarco.
3. Fazer ilustrações para uma nova embalagem de lápis de cor.

Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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2. DESIGN DE CALÇADO
A indústria do calçado é uma das mais promissoras do setor da
moda. Os sapatos já não são apenas um acessório utilitário com a função
de calçar os nossos pés. São objetos de moda, de desejo e de afirmação
de estilo. E o design tem assumido um papel muito importante nesta
transformação do setor do calçado. Elevados à categoria de criadores de
moda, os designers de calçado imprimem personalidade aos seus
modelos e atingem altos níveis de popularidade. No Museu do Calçado,
em S. João da Madeira, poderás conhecer de perto alguns dos melhores
exemplares do design contemporâneo de sapatos, criados por

Turismo Industrial de S. João da Madeira

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Cada sapato é formado por uma série de peças distintas
em função do modelo que se pretende produzir. Cria o teu
próprio modelo de sapato. Do mais clássico ao mais
extravagante. Um salto redondo, um sapato com asas ou
outro produzido com materiais reciclados.
A imaginação dos teus pés não tem limites.
Mas antes disso explicamos quais são as peças que compõe
um sapato:

designers nacionais e internacionais e produzidos para muitas centenas
de marcas em todo o mundo.

1 - Gáspea 2 - Salto 3 - Vira 4 - Testeira 5 - Alma 6 Contraforte 7 - Sola 8 - Atacadores 9 - Lingueta

Sapato Rei Formiga e Sapato Pato do Designer de calçado Costa Magarakis
Exposição temporária do Museu do Calçado, em S. João da Madeira, 2020

3. DESIGN DE EMBALAGENS E RÓTULOS
Como seria se os produtos que consumimos todos os dias não
tivessem rótulo? Como os identificaríamos? Como saberíamos a sua
composição ou onde foram produzidos? Os rótulos são uma peça
fundamental para o comércio de produtos e consequente interpretação
pelos consumidores. Não só pela sua função de informação mas
também pela influência que podem ter na decisão de compra. O seu
design e a mensagem que passam podem decidir a compra ou não de
um produto.

Rótulo de Vinho Espumante
Produzido na empresa Bulhosas em S. João da Madeira

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Criar um produto imaginário. Dar um nome e definir as suas características. Depois desenhar um rótulo para esse produto, no
entanto, não devem esquecer que o rótulo deve ser capaz de convencer os consumidores a quererem adquirir esse produto.
1.1. Atribuir-lhe um nome e definir as suas características.
1.2. Desenhar um rótulo para esse produto. Não esquecer que o rótulo deve ser capaz de convencer os consumidores a
quererem adquirir esse produto.
2. Idealizar o design da caixa de sapato para o modelo criado na sugestão exploratória supra-apresentada.
3.
Unidade de Turismo | Município de S. João da Madeira
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ARTES VISUAIS
4. A ARTE
CENTRO DE ARTE DA OLIVA
O Centro de Arte Oliva, em S. João da
Madeira, é um local para o contacto,
conhecimento e interpretação das artes visuais
dos séculos XX e XXI. É a única instituição do
país a trabalhar regularmente com arte
contemporânea e arte bruta/outsider.
O desenvolvimento da sua missão parte do
entendimento que a arte é um campo complexo
e desafiante, em permanente revisão e expansão
e, como tal, a programação assenta sobre
exposições e projetos que possam criar novas
interpretações às histórias da arte em
Logótipo do Centro de Arte
da Oliva

construção.
Através da sua atividade estruturada nos

Coleção de Arte Bruta/Outsider — Treger/Saint Silvestre
Centro de Arte da Oliva, em São João da Madeira, 2015

projetos de exposição, programa educativo e
iniciativas colaborativas, procura tornar vital,
acessível e participada a relação de todos com
as artes.

Henry Darger, The Glandelinians caught in the act by the ferocious
Lagorian girl scouts.
Coleção Teger Saint Silvester . Centro de Arte da Oliva, São João da Madeira

Doc. 9
ARTE BRUTA
O conceito de Arte Bruta foi criado pelo artista francês Jean
Dubuffet (1901-1985) para designar a criação artística livre,
distanciada dos valores canónicos e eruditos das belas-artes. Autor
de vários textos de contra-cultura, Dubuffet procurou suscitar uma
mudança radical no paradigma da cultura artística europeia e mais
tarde na americana.
Em 1945, Dubuffet começou a identificar, adquirir e documentar
obras realizadas por crianças, pessoas institucionalizadas em
prisões ou hospícios, excêntricos, místicos e pessoas isoladas da

Em 1972, foi introduzido por Roger Cardinal o termo Arte

sociedade, procurando reunir nessa coleção fundadora um

Outsider com o objetivo de criar um equivalente para Art Brut na

compêndio do seu pensamento.

língua inglesa. Atualmente esta configura-se como a expressão

A coleção criada por Dubuffet esteve sediada nos Estados

predominante para identificar a produção artística criada nas

Unidos da América entre 1951 a 1962, onde surtiu impacto sobre

margens do sistema artístico, sendo mais abrangente e podendo

uma alargada comunidade artística. De regresso à Europa, a

ser aplicada à arte popular, arte singular, arte não ocidental e outras

coleção foi doada a Lausanne (Suíça) e é atualmente designada

subcategorias.

como Coleção de Arte Bruta Lausanne. […]

[Fonte: http://centrodeartesdaoliva.pt]

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Aceder a www.centrodeartedaoliva.pt e descobrir as coleções e as atividades propostas para os diferentes públicos.
2. Elaborar um trabalho sobre a Arte Bruta (Doc. 9) identificando algumas características deste estilo artístico.
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O COLECIONADOR E O MUNDO
DA ARTE CONTEMPORÂNEA
O mundo da arte contemporânea gira à volta do artista, desde
sempre a sua figura nuclear. Seja na Antiguidade, no Renascimento
ou na Idade Moderna. O artista desempenha o papel fundamental
de qualquer narrativa. Contudo, outras figuras emergiram ao longo
dos tempos, algumas das quais entraram nos anais da história. […]
No século XX, no contexto do capitalismo, o mecenas assume-se
como um filantropo, no que respeita ao sistema institucional, e
como um colecionar, no que concerne ao mercado. […]
[…] O que une todos os colecionadores é o caracter cívico da sua
atividade, traduzido na criação de instituições de natureza privada
com fins públicos alicerçados nos seus acervos de arte
contemporânea. É da compatibilização entre, por um lado, o
impulso de ter o desejo de guardar e, por outro, a tomada de

José Lima, industrial de calçado e coleccionador de arte
Coelção de Arte Moderna e Contemporânea — Norlinda e José Lima
Fotografia: Jornal Público. Centro de Arte, São João da Madeira, 2019

consciência do bem comum, que sugere o mostrar, que deriva este
tipo de coleccionismo.

Doc. 10

[Fonte: Catálogo Exposição Traço Descontínuo: Coleção Norlinda e José
Lima - uma seleção. São João da madeira]

Coleção Norlinda e José Lima
A Coleção Norlinda e José Lima, depositada no Centro de
Arte da Oliva, em São João da Madeira, é uma das maiores
coleções de arte privadas do país: compreende
aproximadamente mil e duzentas obras de arte onde estão
representados cerca de duzentos e cinquenta artistas portugueses
e duzentos e trinta artistas internacionais. Iniciada pelos
colecionadores em 1980, é um projeto de rara continuidade em
Portugal.
A coleção abrange um período de quase cem anos balizado
entre 1926 e 2019, com maior concentração na produção artística
dos últimos quarenta anos. A uma amplitude cronológica invulgar
nas coleções particulares, somam-se a diversidade disciplinar, de
suportes e processos artísticos: pintura, escultura, desenho,
fotografia, instalação, filme e vídeo. É também de salientar a
diversidade geográfica dos artistas: Portugal e Espanha, com
extensa representação no acervo, a que se reúnem nomes de

Álvaro Lapa. Campéstico, 1986
Coelção de Arte Moderna e Contemporânea — Norlinda e José Lima
Centro de Arte, São João da Madeira

artistas dos centros artísticos históricos como Alemanha e Estados
Unidos da América, mas também da América Latina, África, Ásia e
Leste da Europa, nos quais se incluem artistas emergentes a par
de consagrados.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO

[Fonte: http://centrodeartedaoliva.pt]

1. Pesquisar sobre a importância do colecionismo.
2. Investigar sobre a Coleção Norlinda e José Lima e sobre a vida do colecionador (Doc. 10).
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PORTUGUÊS E EDUCAÇÃO LITERÁRIA
1. LITERATURA
A obra “Unhas Negras”, escrita por João da Silva Correia,
imortaliza e presta homenagem a um dos ofícios que esteve
na génese da criação da identidade sanjoanense, o ofício de
chapeleiro.
Na sua obra João da Silva Correia trata das dificuldades e
miséria dos operários chapeleiros e das injustiças de uma
sociedade desprovida de sentido humano e social. Os
personagens que vão surgindo personificam, por um lado, os
dramas sociais e as condições precárias de vida como as
extensas famílias, a fome, a doença ou o desamparo na
velhice destes operários, mas por outro, sublinham também a
determinação, a tenacidade e o orgulho destes trabalhadores
sanjoanenses.

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
Com base na leitura do livro “Unhas Negras”.
1. Pesquisar sobre o seu autor.

Romance “Unhas Negras” de João da Silva Correira (1953)

2. Fazer a leitura da obra (disponível na biblioteca municipal
ou escolar).
3. Redigir um texto de opinião, de 120 a 150 palavras, sobre
a experiência de leitura desta obra.
4. Destacar uma das personagens e explicar a razão pela qual
ela mereceu a adesão ou rejeição do leitor.

Doc. 11
Ergueram-se os apropriagistas, - a fidalguia da classe – melhor
encadernados, de gravata (até corrente de prata, este ou aquele
(…) Ergueram-se os fulistas, figuras de fadiga mais apagadas,
pálidas dos vapor tóxico das fulas, metidos em si mesmos, como
que conscientes do rigor da sua insignificância como membros
da classe. (…) E ergueram-se também os do grosso - os da lã –
os mais menos, os párias dos párias, muito inseguros de si,
visivelmente envergonhados entre a mais camaradagem.
Desengonçados, pálidos, de fisionomias fixas, sem vida, sem
expressão, mais pareciam figuras de cera num museu histórico.
CORREIA, João da Silva. Unhas Negras,
S. João da Madeira, 2003 (1953), pág. 48

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Indicar o título de obras que abordam temáticas ligadas à indústria, aos sapatos e aos chapéus, considerando a experiência de
leitura.
1.1. Elaborar a bibliografia dos livros encontrados.
2. Pesquisar sobre a verdadeira razão para os chapeleiros se chamarem “Unhas Negras”.
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Retrato de Joaquim Namorado
Obra de Fernao Campos, s/d

Alice: Chapeleiro, você me acha louca?

In http://voarforadaasa.blogspot.com/2016/12/
manha-de-abril-joaquim-namorado.html

Chapeleiro: Louca, louquinha ! Mas vou te
contar um segredo: as melhores pessoas são.

”

Alice no País das Maravilhas (1865), de Lewis Carroll

Doc. 12

Fábrica
Oh, a poesia de tudo o que é geométrico
e perfeito,
a beleza nova dos maquinismos,
a força secreta das peças
sob o contacto liso e frio dos metais,
a segura confiança
do saber-se que é assim e assim exactamente,
sem lugar a enganos,
tudo matemático e harmónico,
sem nenhum imprevisto, sem nenhuma aventura,
como na cabeça do engenheiro.
Os operários têm nos músculos, de cor,
os movimentos dia a dia repetidos:
é como se fossem da sua natureza,
longe de toda a vontade e de todo o pensamento;
como se os metais fossem carne do corpo
e as veias se abrissem
àquela vida estranha, dura, implacável
das máquinas.
Os motores de tantos mil cavalos
alinhados e seguros de si,
seguros do seu poder;

Capa do livro "Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll
Original de 1865. Reimpressão de 2010.

as articulações subtis das bielas,
o enlace justo das engrenagens:
a fábrica, todo um imenso corpo de movimentos
concordantes, dependentes, necessários.
Joaquim Namorado, in 'Antologia Poética'

SUGESTÕES DE EXPLORAÇÃO
1. Recordar o livro “Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carroll.
1.1. Encontrar, nesta obra, um elemento de ligação com a indústria chapeleira.
2. Ler o poema a “Fábrica” (Doc. 12).
2.1. Analisar quanto à disposição das rimas nas estrofes.
2.2. Indicar quantas estrofes constituem o poema.
2.3. Classificar quanto ao número de versos; esquema rimático.
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CONTEM-NOS AS VOSSAS MEMÓRIAS
INDUSTRIAIS
Em parceria com o projeto Memória para Todos o Turismo
Industrial em S. João da Madeira desafia o professor e os
seus alunos a partilharem as histórias das vossas
memórias sobre a indústria guardadas nas vossas casas.
Aproveitem estes dias, em que todos devemos
#ficaremcasa, para procurar aquela fotografia antiga do
avô que trabalhou na indústria e descubram quantos
objetos da vossa casa são Made in Portugal.
Tirem uma fotografia e escrevam a história do vosso
objeto e partilhem connosco nas redes sociais. Não se
esqueçam dos hastags!

#memoriasdetrazerporcasa
#ficaremcasa
#industria
#turismoindustrial
#turismosjm
Identifiquem o Turismo Industrial em S. João da
Madeira e o Memória para Todos no facebook ou o
@Turismosjm no Instagram e desafiem mais três
professores ou amigos para, juntos, construirmos uma
cadeia de memórias de trazer por casa!

• PEREIRA, António Santos, «Património rural, ambiente e educação». Disponível
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