Museu do Azeite - Bobadela
SOBRE

António Manuel Dias é um empreendedor, autodidata, que começou a exploração no sector oleícola em 1986, sendo
proprietário da Sociedade de Azeite Destilaria Dias Lda. No decurso desta atividade, reuniu ao longo dos anos um
acervo de centenas de peças sobre o saber e tecnologias associadas ao azeite.O Museu do Azeite recria contextos
históricos que dão destaque às máquinas e processos criados ao longo dos séculos pelo Homem para a extração de
azeite, um óleo vegetal precioso, até sagrado, que nas suas múltiplas dimensões - alimentação, iluminação,
medicina, higiene - se tornou num dos produtos agrícolas mais importantes do País, com um papel definitivo na
economia de cada período histórico.O Museu do Azeite pretende, assim, conjugar a valorização histórica e
patrimonial com a fruição turística, criando um espaço de salvaguarda do património cultural, industrial e imaterial,
bem como de divulgação das tecnologias de produção de azeite. É sua missão a preservação de saberes e de peças
seculares específicos da nossa identidade.Para além do espaço expositivo, o Museu do Azeite alberga também o Bar
e o Restaurante “Olea”, um auditório, loja de recordações e espaços pensados para os mais novos com atividades
lúdico-pedagógicas.
Contactos
Travessa dos Vales, n.º 7 3405-008 Bobadela Coimbra
+351 238 603 095
Telefone:
info@museudoazeite.com
E-mail:
Website:

https://museudoazeite.com/

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/museudeazeite/
https://www.instagram.com/museudoazeiteoficial/

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas
Cafetaria
Restaurante

Horários
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Das 10H às 18H00. Encerra às segundas-feiras.

Acessibilidade
Acesso para deficientes
Lugares de estacionamento reservados
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Circulação acessível no espaço interior
Total
Acessibilidade a áreas/serviços
Loja
Cafetaria
Instalações sanitárias
Esplanada
Auditório
Informação acessível
Legendas
Apresentações interativas e audiovisuais
Itens para experimentação táctil
Competências de atendimento
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Produtos /serviços de apoio disponíveis
Incapacidade visual
Incapacidade auditiva
Incapacidade motora
Incapacidade intelectual
Pagamentos
Aceita cartoes de credito

Outras Informações
Restaurante: 12h00-14h30 | 19h30-22h00

Produção de eventos: batizados, casamentos, festas de aniversário, de bodas de casamento, etc.
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