“ROTA DA LÃ” Covilhã
Visita Lúdica (exclusivo Sócios TECNICELPA e familiares*)
20 setembro 11 outubro 2014 (Nova data)

ADIADO

Covilhã – Cidade construída em Lã
“Se os filhos de Adão pecaram, Os da Covilhã
sempre cardaram”.
Adágio popular, séc. XVIII.

MOTIVAÇÃO

Esta rota permite descobrir a evolução, importância e história de uma atividade que existe há 800 anos
nesta região. Desde o início da nação portuguesa que se trabalha a lã na Serra da Estrela, primeiro
manualmente, em casa, mais tarde, a partir do século XVII apareceram as primeiras manufaturas de lã e
no século XIX as fábricas industriais.
Os principais núcleos da Rota da Lã são a Covilhã, Manteigas, Gouveia, Seia, Pinhel, Guarda e
Penamacor, sendo que a Covilhã se destaca há vários séculos.
A aventura que propomos, tem como base a ribeira da Carpinteira, tendo como pano de fundo a indústria
de lanifícios, não esquecendo a importância deste setor na identidade e modo de vida das gentes da
Covilhã. Excelente oportunidade para ficar a saber o porquê da cidade da Covilhã ter sido considerada a
“Manchester de Portugal”

OBJECTIVOS

A Tecnicelpa pretende com os eventos lúdicos proporcionar o envolvimento das famílias nas atividades
de setor papeleiro ou outras, dando a oportunidade também aos mais novos de incrementar o seu
desenvolvimento educacional e cultural do setor e do país. Procura ainda reforçar os laços de amizade
entre os associados e familiares, e continuamente dar a conhecer o património Nacional que tanto nos
orgulha.

DESTINATÁRIOS

Exclusivo a Sócios e familiares.
PROGRAMA

10H00 – Ponto de Encontro/Receção: New Hand Lab (mapa anexo);
10H30 – Visita guiada ao espaço ateliers/ fábrica António Estrela/ Júlio Afonso;
12H30 – Almoço oferecido pela TECNICELPA no espaço fábrica;
14H30 – Visita guiada junto à ribeira da carpinteira sob o tema “A Covilhã de outrora”(**);
15H30 – Pausa para chá e bolinhos secos
16H30 – Fim do passeio.
(**) Passeio pedestre com cerca de 2,5 km, requer roupa e calçado confortáveis preferencialmente casual
ou de desporto (evitar saltos altos e sandálias abertas), recomenda-se o uso de chapéu e protetor solar
INSCRIÇÃO ON-LINE: Formulário
TAXAS DE INSCRIÇÃO (€)

Sócio Individual * ……………

20,00/pessoa

Sócio Coletivo * ……………

20,00/pessoa (máximo 2 representantes por sócio)

Outros familiares ……………

25,00/pessoa

* Taxa aplicável a sócios, cônjuges, pais e filhos (familiares do(a) sócio(a) em 1º grau de parentesco)
Todos os sócios deverão ter as quotas regularizadas à data da inscrição.
 Para efeitos de seguro de acidentes, na inscrição deverão ser indicados todos os nomes dos
participantes, assim como a respetiva data de nascimento;
 As crianças até aos 12 anos estão isentas de pagamento de inscrição;
 A partir dos 13 anos, a taxa de inscrição aplicável é igual à de adulto;
 A inscrição inclui almoço oferecido pela TECNICELPA;
PRAZOS

 16 setembro 7 outubro 2014: Após essa data, ao custo de inscrição acresce 50% e não haverá
direito a reembolso de inscrição em caso de desistência;
 18 setembro 9 outubro 2014: prazo limite para as inscrições.
ORGANIZAÇÃO

TECNICELPA
Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar
Telf. / Fax+351 249 324 858/Telm. +351 919 373 636
E-mail: info@tecnicelpa.com
URL: www.tecnicelpa.com
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do evento, em qualquer data, procedendo à devolução
do valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional.

Ponto de Encontro:
Rua Mateus Fernandes, Travessa do Ranito (New Hand Lab – Fábrica António Estrela/Júlio Afonso)
6200 Covilhã
Coordenadas GPS: N 40º 17’ 07’’; W 7º 30’ 14’’

Na rua Mateus Fernandes, debaixo da ponte pedonal, virar á direita para descer na Travessa do Ranito até ao fundo.

