MARINHA GRANDE

COLEÇÃO VISITÁVEL DO FUTURO
MUSEU DA INDÚSTRIA DE MOLDES
VISITABLE COLLECTION OF THE FUTURE
MOULD INDUSTRY MUSEUM

Instalada numa ala do edifício da antiga
Fábrica de Resinagem da Marinha Grande,
em pleno Centro Tradicional, “Esculpir o
Aço” é uma exposição organizada em
torno da coleção do futuro Museu da
Indústria de Moldes.

Tem como principal objetivo contribuir
para a salvaguarda e valorização do
património e da memória coletiva desta
indústria, e lançar as bases para a criação
do museu.

A procura de moldes para vidro em Portugal
nas primeiras décadas do século XX, levou ao
surgimento desta importante indústria, que
rapidamente se direcionou também para as
matérias plásticas. A sua notável evolução deu
origem a um setor inovador e de alta
intensidade tecnológica que exporta
atualmente a larga maioria da sua produção
para vários países do mundo.

Installed in a wing of the former Resin
Factory’s building of Marinha Grande, in
the heart of the traditional centre, "Carve
the Steel" is an exhibition organized
around the collection for the future
Mould Industry Museum.

Its main objective is to contribute to the
safeguarding and enhancement of the
heritage and collective memory of this
industry, and lay the foundations for the
creation of the Museum.

The search for glass moulds in Portugal in
the early decades of the 20th century led
to the emergence of this important
industry, which quickly moved to plastics.
Its remarkable evolution has resulted in an
innovative sector of high technological
intensity that currently exports the vast
majority of its production to countries
around the world.

Esta mostra, organizada cronologicamente, recorre à informação escrita e aos meios
audiovisuais para, através da fotograﬁa e vídeo, de máquinas, ferramentas e
instrumentos de trabalho do setor, bem como de moldes e produtos ﬁnais, retratar o
percurso histórico e tecnológico desta indústria em Portugal, desde os primeiros
moldes para vidros e plásticos fabricados na década de 1930, até à atualidade.

This exhibition, chronologically organized, portrays the historical and technological
path of this industry in Portugal since the ﬁrst glass and plastics moulds manufactured
in the 1930’s, until nowadays. It is based on written information and audiovisual
media, displaying photography and video, machinery and tools and other working
instruments, as well as moulds and ﬁnal products.

GPS
Latitude: 39:45:04,851
Longitude: -8:55:50,730
Localização / Address:
Edifício da Resinagem, Praça Stephens
2430-520 MARINHA GRANDE

Porto

2 hours

Contactos / Contacts:
+351244573300 / +351244573377
geral@cm-mgrande.pt
Horário:
Terça-feira a sábado
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Entrada gratuita

Marinha
Grande
1 hour

Lisboa

Opening Hours:
Tuesday to Saturday
10h00am to 01h00pm and from 02h00pm to 6h00pm
Free entrance

Informações / Information

www.cm-mgrande.pt
Visite os museus municipais do concelho da Marinha Grande:
Museu do Vidro, Museu Joaquim Correia, Casa-Museu Afonso Lopes Vieira.
Visit Marinha Grande’s municipal museums:
Museum of Glass, Joaquim Correia Museum, Afonso Lopes Vieira House-Museum.

