
Onde | Where: ECO-HOTEL VILA GALÉ ALBACORA 
Quando | When: 27-29/ABR 2018 
Entrada | Entrance: GRATUITA | FREE 
Refeições* | Meals* 
Almoço | Lunch: 19€/pessoa| person 
Jantar | Dinner: 25€/pessoa | person 

ALMADRAVA 5º Festival do Atum 
ALMADRAVA 5th Tuna Festival 

PROGRAMA| PROGRAM 
 
SEXTA-FEIRA| FRIDAY (27/ABR) 
19:00  Inauguração de exposições: Exposição fotográfica do grupo de fotógrafos f/18.1;  

Exposição de arte das escolas EB1 Santa Luzia,  EB Horta do Carmo e Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, 
inseridas no projeto “O meu Mar é Azul… e o teu?” da Associação Lais de Guia; 
Apresentação de espólio fotográfico da Companhia de Pescarias do Algarve. 
 Opening of  various art exhibitions (photography, collage and paintings) 

20:00 Jantar Buffet tradicional sob a temática “Mar” | Traditional Buffet dinner with the theme “The Sea”  

21:00 Animação com música ao vivo no Bar e Rancho | Entertainment at the Bar with live music and Folklore 

 

SÁBADO| SATURDAY  (28/ABR) 
11:00 Visita ao Arraial Ferreira Neto com o “Contador de histórias” (antigo morador do Arraial), com prova de 

 vinhos CSV | Tour to Arraial Ferreira Neto with a “Story teller” (inhabitant of the old Arraial), followed by 
 wine tasting. 
 
13:00 Almoço com degustação dos vinhos e azeites Santa Vitória (Enóloga / Wine Expert Patricia Peixoto CSV) 
 Lunch with “Santa Vitória”wine and olive oil tasting 

15:00  Seminário de cozinha e demonstração da desmancha do atum | Cuisine seminar and cutting tuna demo 

20:00 Jantar Buffet  | Buffet Dinner “Almadrava”  

21:00 Animação com música ao vivo no Bar | Entertainment at the Bar with live music  

 

DOMINGO | SUNDAY  (29/ABR) 
10:00 Missa de encerramento na capela | Closing Mass at the chappel 

13:00 Almoço mostra gastronómica do atum | Tuna gastronomic sample lunch (Chef Francisco Ferreira) 

 

Acontecimentos diários | Daily Events 

- Visitas ao museu do atum e apresentação do filme “Almadrava” 
  Visits to the tuna museum and movie “Almadrava” presentation. 

- Exposições de arte , Embarcações miniaturas, Olaria, Artes de pesca, Pinturas e Artesanato. 
Art exhibitions, Miniature vessels, Pottery, Fishing arts, Paintings and Handicrafts. 

•Bebidas incluídas | Drinks included  

•Crianças até 6 anos refeição gratuita;  
entre 7-12 anos  50 % redução  de preço.  
•Children under 6 years old - free meal; 
between 7-12 years old  50% price reduction   
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