MARINHA GRANDE

MUSEU DO VIDRO
MUSEUM OF GLASS

O Museu do Vidro tem como missão o
estudo, a preservação e a divulgação dos
testemunhos materiais e imateriais do
Homem e do seu meio, no que diz
respeito ao vidro como material e matéria
de expressão artística, estética e industrial,
e como fator identitário e de signiﬁcações
sociais e culturais.
Trata-se do único museu em Portugal
especiﬁcamente vocacionado para o
estudo da arte, artesanato e indústria

vidreira, oferecendo uma programação
cultural diversiﬁcada, constituindo um dos
mais importantes centros de valorização
cultural individual e coletiva na área do
vidro.
Dispõe de dois espaços distintos de
exposição, nos quais reúne coleções e
saberes que testemunham a atividade
vidreira portuguesa, desde meados dos
séculos XVII/XVIII até à atualidade.

Palácio Stephens
Edifício de inspiração neoclássica,
construído na segunda metade do
século XVIII, classiﬁcado de imóvel de
interesse público e integrado no núcleo
do Património Stephens (antiga Real
Fábrica de Vidros da Marinha Grande),
assume-se como um espaço dedicado
às artes decorativas do vidro, bem como
à tecnologia da produção de vidro
utilitário, decorativo e cientíﬁco, numa
área expositiva que reﬂete a evolução
da indústria vidreira em Portugal.

The Marinha Grande Museum of Glass
mission is to study, preserve and
disseminate the material and immaterial
testimonies of mankind and its
environment, regarding glass as
material and artistic matter of aesthetic
and industrial expression, as well as a
factor of identity and cultural and social
meaning.
It is the only museum in Portugal
speciﬁcally dedicated to the study of the

art and craft of the glass industry,
offering a diverse cultural programme,
representing one of the most important
educational centres for individual and
collective culture on the subject of glass.
The exhibition, divided into two different
spaces, gathers collections and
knowledge witnessing the industrial,
craft and artistic Portuguese glass
industry, since the mid-17th/18th
century until the present time.

Stephens Palace
This Palace is a building of neoclassical
inspiration, built in the second half of the
18th century and classiﬁed as a Public
Interest Building. Integrated into the
Stephens Heritage nucleus (former Royal
Glass Factory of Marinha Grande), the
museum is dedicated to artistic glass, as
well as to the technology of glass
production for different purposes such as
decorative, utilitarian and scientiﬁc, in an
exhibition area that reﬂects the evolution
of the glass industry in Portugal.

Núcleo de Arte Contemporânea do
Museu do Vidro
Encontra-se instalado num moderno
edifício de três pisos construído em
metal e vidro, integrado no edifício da
antiga Fábrica de Resinagem da
Marinha Grande, junto ao Património
Stephens. Reúne um conjunto de obras
que representam cerca de 25 anos de
vidro de expressão plástica
contemporânea realizado em Portugal,
bem como uma seleção de obras em
vidro de artistas internacionais que
foram sendo adquiridas ou doadas para
a coleção do museu.

Poderá ainda visitar a oﬁcina de
produção e decoração de vidro
protagonizada por artistas e artesãos da
Marinha Grande, que trabalham várias
técnicas ao vivo e onde é possível
contactar diretamente com a prática da
atividade vidreira em contexto oﬁcinal.

The Contemporary Glass Art Center
The Contemporary Glass Art Center is
located in a modern building of three
ﬂoors built in metal and glass,
integrated in the former Resin Factory of
Marinha Grande, next to the Stephens
Patrimony. It gathers a set of works that
represent about 25 years of
contemporary glass art created in
Portugal, as well as a selection of glass
works by international artists, acquired
or donated to the museum’s collection.

The museum also offers a production
and glass decoration workshop, used by
artists and craftsmen of Marinha Grande
who work various techniques live, and
where it is possible to contact directly
with the practice of glass activity in a
workshop context.

GPS
Latitude: 39:44:57,958
Longitude: -8:56:00,144
Localização / Address:
Palácio Stephens
2430-520 MARINHA GRANDE

Porto

2h

Contactos / Contacts:
+351 244 573 377
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Horário:
Terça-feira a domingo
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Tarifário em www.cm-mgrande.pt

Marinha
Grande
1h

Lisboa

Opening Hours:
Tuesday to Sunday
10.00am to 01.00pm and from 02.00pm to 6.00pm
Prices at www.cm-mgrande.pt

Informações / Information

www.cm-mgrande.pt
Visite os museus municipais do concelho da Marinha Grande:
Museu Joaquim Correia, Casa-Museu Afonso Lopes Vieira, Coleção Visitável do futuro Museu da
Indústria de Moldes.
Visit Marinha Grande’s municipal museums:
Joaquim Correia Museum, Afonso Lopes Vieira House-Museum, Visitable Collection of the Future
Mould Industry Museum.

