














CONHECE 
O PATRIMÓNIO ATRAVÉS 
DAS PERSONAGENS HISTÓRICAS

REALIDADE 
AUMENTADA

oFOTOS 360

ENTRA EM CONTACTO
COM A NATUREZA

VIVE EXPERIÊNCIAS
VISITA AO POMAR 
VISITA À FÁBRICA

APANHA DE LARANJA

DESCOBRE O TERRITÓRIO SILVES
A CAPITAL DA LARANJA

CRIA O 
TEU PRÓPRIO

ITINERÁRIO

Travel Planner

A Rota da Laranja coloca à disposição 
do visitante diversas sugestões e 
agentes que permitem construir um 
percurso que abarca todas as etapas da 
produção da laranja, desde o pomar 
até ao seu embalamento.

Esta rota tem parcerias com alguns dos 
produtores locais que estão 
disponíveis para acolher o público e 
proporcionar diversas experiências nos 
seus pomares. Poderá encontrar oferta 
gastronómica, cultural, paisagística, 
alojamento, itinerários temáticos, 
entre outras.

Trata-se de uma aplicação de auxílio 
aos residentes e não residentes para 
conhecer o nosso concelho da Serra 
ao Mar, com realidade aumentadas, 
intervenientes da nossa história, 
pontos de interesse, património e 
gastronomia.

A aplicação Rota da Laranja pode ser 
um meio de descoberta da freguesia 
onde os alunos se inserem, 
nomeadamente através dos pontos de 
interesse que destaca, a saber: Museu 
do Traje e das Tradições e Casa Museu 
João de Deus em São Bartolomeu de 
Messines, Estátua Dr. António Ramos 
em São Marcos da Serra, Estação 
Ferroviária de Tunes, Celeiro do Algoz, 
Castelo de Alcantarilha, Fortaleza de 
Armação de Pêra e Castelo de Silves.
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