


QUEM SOMOS
A nossa história

 Desenvolvemos actividades, visitas, e passeios de âmbito
turístico com a finalidade de dar a conhecer o concelho
através do seu património material e imaterial. 
Dispomos de  um serviço personalizado e qualificado,
respondendo às necessidades específicas dos nossos
clientes, tendo como principal preocupação a interacção
com a comunidade, divulgando as suas tradições e saberes.

A Inspired Things, Unipessoal Lda., nasceu, em Janeiro de
2020, como uma homenagem aos nossos antepassados, às
nossas raízes. O regresso à terra que nos viu crescer. 
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Operamos no mercado através de uma
plataforma moderna e intuitiva onde os
clientes podem encontrar com facilidade
todos os serviços que propomos assim

como agendar os mesmos e fazer o
respectivo pagamento, funcionamos

assim como uma loja online.



OS NOSSOS SERVIÇOS

Workshops sobre várias temáticas,
 direccionados a vários públicos

Visitas guiadas para turistas; escolas; 
outros públicos visitantes

Transporte e Alojamento de turistas com 
parceiros locais

Descoberta do Património Etnográfico, como a
participação em actividades agrícolas, artesanais e 
eno-gastronómicas

Rotas temáticas e outros percursos de descoberta
do património

Visitas guiadas a museus, monumentos e outros
locais de interesse patrimonial

Caminhadas e outras actividades 
de turismo ao ar livre

Programas a pedido do cliente por orçamento



Como podemos ajudar
Conhecimento
Antropologia
Fotografia
Gestão Empresarial
Gestão de Hotelaria e Turismo
Investigação em Turismo
Marketing

Clientes
Criar experiências diferenciadoras
Fidelizar
Satisfazer expectativas
Transmitir conhecimento

Equipa 
Alinhada aos objectivos
Competente
Empenhada
Focada no cliente
Qualificada



A NOSSA
EQUIPA

Directora e CEO 
manuela@inspiredthings.pt

Manuela António

Antropóloga e Investigadora
geral@inspiredthings.pt

Ligia da Silva

Marketing Manager
joana@inspiredthings.pt

Joana Bernardo



Estamos à
procura de

parceiros nas
áreas de ...

Actividades Lúdicas

Actividades de
Natureza

Alojamentos

Artesãos

Artistas

Associações e Juntas
de Freguesia

Fábricas

Lagares

Museus

Mercados

Moinhos

Música

Restauração

Ranchos Folclóricos

Quintas

Transportes



NAS FREGUESIAS DE ...

Sabacheira

União das freguesias de
Além da Ribeira e Pedreira

União das freguesias de
Casais e  Alviobeira

Olalhas

Carregueiros

União das freguesias de
Tomar

União das freguesias de
Serra e Junceira

União das freguesias de
Madalena e Bezelga

Paialvo

Asseiceira

S. Pedro



Vamos
Trabalhar
Juntos?



Segue-nos

@inspiredthings

FACEBOOK
@inspired_things

TWITTER
@inspiredthingslda

INSTAGRAM



Email
geral@inspiredthings.pt

Website
www.inspiredthings.pt

Telefone
96 332 66 62    |    91 496 77 07   |    21 496 00 67

CONTACTOS


