
o maior evento
gastronómico

a sul do país



Festival do marisco de olhão
... desde 1983.



o festival



o festival
realizado no Jardim pescador olhanense, com a ria Formosa como pano de fundo, apresenta os melhores bivalves e uma grande 
variedade de mariscos da ria Formosa, cozinhados como só os olhanenses sabem. a eles, alia-se a doçaria regional, o artesanato e os 
espetáculos, que completam um cartaz turístico de excelência.

o Festival do marisco, que vai já na sua 33ª edição, tornou-se um ponto de passagem obrigatório para 
milhares de turistas nacionais e estrangeiros que visitam a região algarvia nesta época do ano.



seis dias de um evento de grande 
qualidade, em plena época alta do 
turismo do algarve, de 10 a 15 de 
agosto. 

as edições anteriores contaram 
com uma média de cerca de 50 000 
visitantes. esperamos que em 2018 
ano este número se mantenha.

o Festival do marisco é uma 
iniciativa do município de olhão 
organizada pela Fesnima, empresa 
pública de animação de olhão.



a história de olhão



a história de olhão a cidade cubista de olhão é um ponto de referência único na rota turística do 
algarve. a tipicidade das suas gentes, a arquitetura exótica, a gastronomia e as 
suas ilhas, são só por si razões para uma visita.

os mercados de olhão são um dos ex-libris da cidade, ilustrando bem a variedade de peixe fresco, mariscos, produtos agrícolas, fruta e 
legumes biológicos, doçaria regional e artesanato todo o ano.





gastronomia



projetar a ria Formosa, a cidade e o concelho e promover a sua economia e turismo são os 
objetivos sempre renovados do Festival do marisco de olhão. gastronomia

ano após ano, o maior certame gastronómico a sul do país atrai dezenas de milhares de visitantes, que procuram o marisco mais fresco que a 
ria Formosa e o mar português têm para oferecer, a par de um cartaz musical de luxo.
com uma tradição de mais de três décadas, o Festival do marisco de olhão é já uma referência: sapateiras, santolas, lavagantes, ostras, gambas, 
camarões, amêijoas, conquilhas ou berbigões fazem crescer água na boca, assim como as famosas açordas de marisco, cataplanas, pratos de 
arroz ou paellas, cozinhados como só os olhanenses sabem, e acompanhados pelos melhores concertos de artistas nacionais e estrangeiros.





percurso



artistas de renome nacional e internacional



diversidade musical para todas as idades e gerações



50 000 visitantes



comunicação
meios above the line

televisão
rádio

outdoors
mupis

rede multibanco
anúncios de imprensa

Banners

meios below the line
olhão

passatempos nas redes sociais
Feira Btl

Bilhetes
Free pass

senhas
desdobráveis

Flyers
recinto do Festival

decoração do pórtico de entrada e toda a decoração interior 

meios beyond the line
Facebook
instagram

site
mailing

newseltter



18 602

gostos
2015 a 2017

102 157

visualizações dos vídeos 
entre 2016 e 2017

194 862

visualizações/alcance
2015 a 2017

+6 547 +80 266+107 115

facebook



clipping | imprensa



clipping | imprensa



um convite para o festival
um festival que mostra e celebra o marisco, sendo já uma referência e um ponto de passagem para residentes, turistas nacionais e 
estrangeiros. notoriedade, tradição, gastronomia, animação e atualidade são os conceitos presentes que tornam este Festival único.
revelado o sucesso e potencialidade do Festival vimos pelo presente convidá-lo a visitar o evento.

contamos com a sua visita!




