


À Descoberta do Turismo Industrial
8 a 14 de abril de 2022
O Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa do Turismo Industrial 
convida-vos a participar na iniciativa nacional “À descoberta do 
Turismo Industrial” que decorre de 08 a 14 de abril de 2022, através 
da realização de atividades que proporcionam a descoberta do 
património industrial ou da indústria viva que caracterizam e 
diferenciam os territórios do nosso país.

As atividades que integram esta Agenda são dirigidas a todos, 
incluindo às famílias que, nesta semana desfrutam das férias da 
Páscoa, e que poderão assim, usufruir de experiências autênticas 
e originais de Turismo Industrial.

Esta iniciativa pretende ser um momento privilegiado de contacto 
com os produtos e processos produtivos, distintos na tradição e 
na modernidade. Contribuir para a diversificação da oferta dos 
territórios e estimular a atividade turística em todo o país, é 
também um dos objetivos da iniciativa.

Ouvir a nossa história narrada pela indústria é conhecer, 
compreender, valorizar a nossa identidade e autenticidade. 

Partamos, então, À Descoberta do Turismo Industrial!

Consulte a Agenda e participe!



ALGARVE
14 de abril, Lagoa

VISITAS GUIADAS À CONSERVEIRA DO ARADE
Manhã de portas abertas: Visita guiada às instalações com momento de 
apresentação das conservas Papa Anzóis e das Petiscadas Saboreal, produzidas 
na Conserveira do Arade. 

Horário:
9h30-13h

Marcação prévia obrigatória: geral@saboreal.pt 

Preço: gratuito
Máximo: 20 pessoas

Desconto durante a iniciativa:
Desconto de 10% em todos os produtos em loja     
  
Local:
Conserveira do Arade
Zona Industrial do Pateiro, Lote 8
8400-651 Parchal - Lagoa
37.13976, -8.50247

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
     
Link:
www.conserveiradoarade.com/   
www.instagram.com/saboreal/ 
www.facebook.com/ConserveiraSaboreal 
  
Contactos: 
geral@saboreal.pt
comunicacao.saboreal@gmail.com      
282 498 170 | 916 141 249



ALGARVE
8 a 14 de abril, Loulé

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE KLAUS ZYLLA
NA MINA DE SAL-GEMA DE LOULÉ
Exposição de Pintura, de Klaus Zylla, que, numa perspetiva contemporânea, 
narra a vida de Santa Bárbara, padroeira dos Mineiros. A visita à exposição está 
integrada na Visita de Turismo Industrial e Geológico ao interior da mina de 
sal-gema. A exposição fica patente ao público de 4 a 14 de abril, nos dias úteis. 
O acesso à atividade requer mobilidade plena para percorrer 1,3 km em 1h30.

Horário:
9h30 | 11h | 14h30 | 16h
Marcação prévia obrigatória

PALESTRA COM KLAUS ZYLLA
Conferência sobre Santa Bárbara e a abordagem do tema pelo artista.

Horário: 
8 abril, horário a anunciar em:
FB @MinaSalGemaLoule 
Marcação prévia obrigatória 
       
Local:
Mina de sal-gema de Loulé
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 80
8100-545 Loulé
37.13490, -8.00806

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros      
      
Link:
www.techsalt.pt/  

Contactos:
turismo@techsalt.pt 
925 969 369



ALGARVE
8, 12, 13 e 14 de abril, Olhão

VISITAS GUIADAS AO OLIVAL, LAGAR
E PROVA DE AZEITE - MONTEROSA
Visita guiada ao olival e ao lagar para conhecer os azeites virgem extra, 
descobrir o olival, o processo de produção de azeite e as origens do lagar, que 
data do tempo dos romanos. A visita termina com uma degustação, a única 
maneira de comparar os nossos azeites e apreciar as suas qualidades.

Horário:
10h 
Marcação prévia obrigatória
Desconto 15% sobre preço habitual  
      
Local:
Monterosa
Quinta da Cabeça,
8700-068 Olhão
37.09021, -7.78823

Acessibilidades e Estacionamento:  
A visita é acessível a pessoas com mobilidade reduzida exceto cadeiras de 
rodas. 
Estacionamento para veículos ligeiros.     

Link:
www.monterosa-oliveoil.com/pt/    
FB @Monterosaoliveoil
www.youtube.com/watch?v=oG1j2AJVZo8&t=9s
  
Contactos: 
antonio@monterosa.pt      
914 293 184



ALGARVE
9 e 10 de abril, Portimão

VISITA GUIADA AO MUSEU DE PORTIMÃO   
Visita guiada ao Museu de Portimão e zonas limítrofes onde se dará um 
particular enfoque à realidade fabril e social que aqui se encontrava instalada e 
a relação com a envolvente social e urbana.

Horário: 
9 abril: 15h
Marcação prévia obrigatória

Preço: gratuito

PASSEIO NA EMBARCAÇÃO “MOIRA”   
Tendo como base a embarcação Moira e a partir do rio, o Museu de Portimão propõe 
um passeio comentado pelas margens do Arade onde se aborda a evolução industrial 
e humana de Portimão e a sua ligação intemporal ao rio e ao mar.  

Horário: 
10 abril: 10h
Marcação prévia obrigatória (lotação limitada a 10 pax)

Preço: gratuito 
      
Local:
Museu de Portimão
Rua D. Carlos I, Zona Ribeirinha
8500-607 Portimão
37.13089, -8.53448

Acessibilidades e Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros e estacionamento reservado para 
pessoas com necessidades específicas
     
Link:
www.museudeportimao.pt
FB @museudeportimao

Contactos:
museu@cm-portimao.pt  
282 405 230



ALGARVE
11 a 14 de abril, São Brás de Alportel

VISITAS GUIADAS À ECO-FÁBRICA DE CORTIÇA
Visita guiada a uma fábrica de cortiça tradicional que permite conhecer os 
processos envolvidos na preparação e embalagem da cortiça. 
Visita a uma loja de cortiça para descobrir as mais recentes utilizações da 
cortiça em acessórios de moda feitos de tecido de cortiça. 

Horário: 10h
Marcação prévia obrigatória

Desconto durante a iniciativa:
Desconto de 50% sobre o valor normal de €14,50
50% de desconto para crianças entre os 5 e os 12 anos. 
Dos 0 aos 5 anos gratuito. 
       
Local:
Eco-Fábrica de Cortiça
Sítio da Mesquita Baixa
8150-048 São Brás de Alportel
37.13990, -7.85525

Estacionamento:  
Estacionamento para veículos ligeiros
  
Link:
www.eco-corkfactory.com
www.algarverotas.com 

Contactos:
turismo@algarverotas.com 
918 204 977



FICHA TÉCNICA
Conteúdos recolhidos junto dos parceiros da rede de Turismo Industrial,

pelas Entidades Regionais de Turismo Alentejo e Ribatejo, Algarve,
Centro de Portugal, Porto e Norte e Direção Regional de Turismo dos Açores

www.visitazores.com
www.visitalentejo.pt

www.turismodoalgarve.pt
turismodocentro.pt
www.portoenorte.pt 

www.visitportugal.com

Conceção: GizDesign.com
Abril 2022


