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Rota do Petisco
de Portimão
Razão de ser
A Rota do Petisco de Portimão é o primeiro projecto de cariz cultural e
recreativo realizado pela Associação Teia D’impulsos, em parceria com o
Município de Portimão, cuja primeira edição tem início a partir do próximo
dia 3 de Setembro e prolongando-se durante cerca de um mês, até 2 de
Outubro.
A Teia D’Impulsos, associação social, cultural e desportiva sem fins
lucrativos recentemente criada em Portimão, conta com a parceria da
Câmara Municipal de Portimão para levar a cabo a organização desta
iniciativa.
São de salientar ainda a colaboração da Rádio Costa D’Oiro, da Comissão
Vitivinícola do Algarve, da Quinta do Morgado da Torre, da Quinta da
Penina, da Quinta dos Vales, da Única – Adega Cooperativa do Algarve e da
Quinta do Francês que contribuíram de forma importante com o seu apoio
para a realização deste roteiro gastronómico, que vai decorrer num total de
31 espaços de restauração do centro de Portimão e da Praia da Rocha.
Tendo como objectivos a promoção e divulgação da gastronomia e dos
espaços de restauração da cidade, a Rota assenta num conceito ainda
pouco conhecido no nosso país, mas que já tem alguns anos de sucesso na
vizinha Andaluzia, onde são vários os locais que promovem anualmente as
suas rotas de tapas.
Para além dos proveitos económicos e culturais na divulgação da
gastronomia local, estes projectos caracterizam-se também por contribuir
para a animação social dos centros das localidades, pois os participantes
são incentivados a circular entre os diversos espaços que integram o
evento.
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De facto, os participantes na Rota do Petisco de Portimão são convidados a
percorrer os diversos estabelecimentos aderentes, guiados através de um
passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens da rota e a
respectiva ementa especial confeccionada para o efeito. Ao petiscar nos
locais aderentes, os participantes recebem um carimbo no passaporte. O
intuito é incentivá-los a conhecerem outros restaurantes ou pastelarias, de
forma a reunirem o maior número de comprovativos.
Será, pois, um desafio lançado a todos os que visitam a cidade para
apreciaram a boa mesa de Portimão, mas que também irá possibilitar aos
portimonenses conhecerem melhor alguns dos espaços locais de
restauração.
Está ainda prevista a entrega de duas entradas para o Museu de Portimão a
todos os que percorrerem, pelo menos, 12 paragens da Rota, ao passo que
os participantes que coleccionarem um mínimo de 24 carimbos no
passaporte habilitam-se a um prémio, num total de dez a sortear entre os
candidatos. O prémio consiste numa visita e prova de vinhos para duas
pessoas em adegas locais designadas pela Comissão Vitivinícola do Algarve.
Em ambos os casos, os Passaportes deverão ser apresentados na recepção
do Museu de Portimão.

As 31 paragens da Rota do Petisco de Portimão
Integram esta primeira edição da Rota do Petisco de Portimão um total de
31 estabelecimentos: em 23 deles, o participante poderá provar os
melhores petiscos da gastronomia local, e nos outros oito irá adoçar o
paladar com a doçaria regional (ver listagem em anexo).
Os estabelecimentos foram seleccionados pela organização da Rota do
Petisco de Portimão, que teve como critérios a qualidade, a preocupação
pela divulgação dos produtos locais e da gastronomia tradicional e a
adequação das suas características ao conceito da Rota. Desta forma, foi
tomada a opção de concentrar a selecção dos estabelecimentos apenas ao
centro de Portimão e à Praia da Rocha, de forma a permitir que os
participantes possam percorrer os diversos locais de forma pedonal.
Da selecção inicial efectuada pela Teia D’Impulos, resultou um total de 31
espaços de restauração, entre restaurantes, casas de petiscos e pastelarias,
que decidiram abraçar este projecto e converteram-se em paragens da
nossa Rota.
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Modalidade Petisco
Portimão:
Restaurante Pote Cheio
Petisco: Açorda com Filete Pirilau e Copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 10h às 16h e das 18h30 às 0h
Latitude: 37° 8'20.02"N Longitude: 8°32'17.21"W
Rua Manuel José de Alvor 54/6, 8500-707 PORTIMÃO
Encerra aos Domingos e às Segundas aos almoços
Tasca Porta Velha
Petisco: Conserva de Sardinha Temperada e Copo de Vinho
Horário de funcionamento da Rota: 22h às 04h
Latitude: 37° 8'18.71"N Longitude: 8°32'15.69"W
Travessa Manuel Dias Barão, n.º3, 8500-764 Portimão
Encerra aos Domingos
Comidinhas
Petisco: Morcela com pimentos e amêndoas e Copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 16h às 02h
Latitude: 37° 8'14.18"N Longitude: 8°32'14.13"W
Rua Carlos da Maia, nº 15 Portimão 8500-341
Encerra aos Domingos
Café Brasil
Petisco: Salada de Ovas e Imperial
Horário de funcionamento da Rota: 8h30 às 0h
Latitude: 37° 8'27.72"N Longitude: 8°32'14.98"W
Largo D. João II 36-A, 8500-533 PORTIMÃO
http://www.cafe-brasil-marisqueira.com/
Encerra aos Domingos
Toine Zé Mataporcos
Petisco: Orelha de porco e Copo de vinho tinto
Horário de funcionamento da Rota: 09h às 22h
Latitude: 37° 8'30.89"N Longitude: 8°32'14.80"W
Rua Alexandre Herculano 22, 8500-699 PORTIMÃO
Encerra aos Domingos
Restaurante Lusana
Petisco: Sardinha Albardada e Copo de Vinho Tinto
Horário de funcionamento da Rota: 10h às 24h
Latitude: 37° 8'14.43"N Longitude: 8°32'11.04"W
Rua Doutor José Joaquim Nunes, 6-6 A 8500-663 PORTIMÃO
http://www.lusanarade.com/
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Forte e Feio
Petisco: Papinhas de berbigão e Copo de vinho tinto algarvio
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 15h e das 18 às 22h
Latitude: 37° 8'23.23"N Longitude: 8°31'57.98"W
Largo da Barca 1 Zona Ribeirinha, 8500-527 PORTIMÃO
Encerra à terça-feira
Unicórnio
Petisco: Trilogia Algarvia com sangria de chás
Horário de funcionamento da Rota: 2º a 4º das 9h30 - 17h00
5º a sábado é das 9h30 às 22h30
Latitude: 37° 8'16.30"N Longitude: 8°32'15.15"W
Rua Direita 60/62, 8500-627 PORTIMÃO
Encerra aos Domingos
Tasca Almareado
Petisco: Sopa de peixe e cerveja MINI
Horário de funcionamento da Rota: 22h às 2h
Latitude: 37° 8'24.64"N Longitude: 8°31'58.67"W
Travessa da Barca, 9, 8500 Portimão
Encerra às segundas-feiras
Restaurante “O Meco”
Petisco: Biqueirão e Imperial
Horário de funcionamento da Rota: 10h às 24h
Latitude: 37° 8'28.47"N Longitude: 8°31'51.55"W
Zona Entrepontes-Lote 2,8500-300 PORTIMÃO
Encerra às segundas-feiras
O Escondidinho
Petisco: Pica-pau e Copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 15h e das 19h ás 21h30
Latitude: 37° 8'15.91"N Longitude: 8°32'11.02"W
Rua da Porta de São João 22, 8500-604 PORTIMÃO
Encerra aos Domingos
Snack Bar Hortinha
Petisco: Tostas de atum e Taça de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 15h às 21h30
Latitude: 37° 8'24.79"N Longitude: 8°32'14.50"W
Rua Hortinha 30-A, 8500-594 PORTIMÃO
Encerra aos Sábados e Domingos
Holandês dos Caracóis
Petisco: Estupeta de Atum e Imperial
Horário de funcionamento da Rota: 11h às 2h
Latitude: 37° 7'53.14"N Longitude: 8°32'13.74"W
Rua Duarte Pacheco, 5 – 8500 Portimão
Encerra à Segunda-feira
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Do Cais (Clube Naval)
Petisco: Enchidos regionais e Copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 8h30 às 24h
Latitude: 37° 7'54.06"N Longitude: 8°32'2.41"W
Edifício Clube Naval de Portimão Zona Ribeirinha, Doca de Recreio, 8500503 PORTIMÃO
Snack-bar – Piso 0
Restaurante “O Ténis”
Petisco: Feijoada de lingueirão e Copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 15h e das 19h às 22h
Latitude: 37° 8'4.37"N Longitude: 8°32'25.02"W
Sítio do Viveiro – 8500 Portimão
Praia da Rocha:
Salsada do Zé
Petisco: Sardinha à Salsada com copo de rosé
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 20h
Latitude: 37° 7'3.46"N Longitude: 8°32'7.51"W
Areal da Praia da Rocha, 8500 Portimão
Encerra às segundas-feiras
Marisqueira da Rocha
Petisco: Polvo à algarvia com Copo de branco
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 15h e das 18h30 às 23h
Latitude: 37° 7'6.00"N Longitude: 8°31'58.37"W
Rua Bartolomeu Dias, Edifício Colunas Loja 2, Praia da Rocha, 8500-806
Portimão
Restaurante Mistral
Petisco: Pica-Pau e Copo de branco
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 15h e das 18h30 às 22h
Latitude: 37° 7'18.62"N Longitude: 8°32'24.19"W
Avenida Comunidade Lusíada Edifício Pátio Rocha - loja 40, Praia da Rocha,
8500-801 PORTIMÃO
O Branquinho
Petisco: Carapaus alimados e copo de vinho
Horário de funcionamento da Rota: 10h às 19h
Latitude: 37° 7'3.78"N Longitude: 8°32'45.94"W
Praia dos Três Castelos
Bonezinho
Petisco: Moelas de molho de tomate e Copo de tinto
Horário de funcionamento da Rota: 11h às 20h
Latitude: 37° 7'1.20"N Longitude: 8°31'59.36"W
Areal da Praia da Rocha, 8500 Portimão
Encerra às quartas-feiras
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Mar e Sol
Petisco: Mexilhões à Mar e Sol e Vinho de Verão
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 21h30
Latitude: 37° 7'0.16"N Longitude: 8°31'55.57"W
Areal da Praia da Rocha, 8500 Portimão
Encerra às Terça Feira
Restaurante Almeida
Petisco: Queijo fresco com biqueirão e Copo de tinto
Horário de funcionamento da Rota: 12h às 16h
Latitude: 37° 6'56.61"N Longitude: 8° 31'38.99"W
Marina de Portimão, 8500 Portimão
Tapas e Vinhos by Chefe Goram
Petisco: Selecção à Chefe e Copo de vinho tinto
Horário de funcionamento da Rota: 15h às 18h
Latitude: 37° 6'56.54"N Longitude: 8°31'41.10"W
Marina de Portimão, Bloco 2, loja 4. 8500 Portimão
Servido no canto do Foral de Portimão, Encerra à Segunda

Modalidade Doce Regional
Casa da Isabel
Doce: Toucinho-do-céu de Espiche e Chá
Horário de funcionamento da Rota: 9h às 20h30
Latitude: 37° 8'16.05"N Longitude: 8°32'14.60"W
Rua Direita, n.º 61, 8500 Portimão
http://www.acasadaisabel.com/
Bolos e Vitaminas
Doce: Bolo de Alfarroba e licor da Serra
Horário de funcionamento da Rota: 15h às 19h
Latitude: 37° 8'17.76"N Longitude: 8°32'12.08"W
Rua Diogo Tomé nº 14, 8500 Portimão
www.bolosevitaminas.com
Pastelaria do Arade
Doce: Doce fino e Licor de canela
Horário de funcionamento da Rota: 8h às 23h
Latitude: 37° 8'15.22"N Longitude: 8°32'7.51"W
Largo 1º de Dezembro n.º4, 8500 Portimão
www.pastelariaarade.com/
Casa Inglesa
Doce: Dom Rodrigo com Copo de medronho de Monchique
Horário de funcionamento da Rota: 8h às 0h
Latitude: 37° 8'15.30"N Longitude: 8°32'5.88"W
Praça Manuel Teixeira Gomes 2, 8500-542 Portimão
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Pastelaria Ginga
Doce: Bolo Ginga e Meia de Leite
Horário de funcionamento da Rota: 7h às 23h
Latitude: 37° 7'53.44"N Longitude: 8°32'20.00"W
Avenida 25 de Abril n.17 r/c esq., 8500 Portimão
Milénio
Doce: Torta de laranja e Amarguinha
Horário de funcionamento da Rota: 7h às 20h
1 - Latitude: 37° 8'0.88"N Longitude: 8°32'28.49"W
2 - Latitude: 37° 8'12.95"N Longitude: 8°32'8.27"W
1 - Avenida Miguel Bombarda n.º 17, 8500 Portimão
2 – Largo do Dique n.º 18, 8500 Portimão
www.pastelariamilenio.com/
Essência
Doce: Mousse figo, amêndoa e cacau com chá verde com amêndoa
Horário de funcionamento da Rota: 9h30 às 19h00
Latitude: 37° 8'15.83"N Longitude: 8°32'11.57"W
Rua José Joaquim Nunes n.13, 8500 Portimão
www.essenciabomgosto.com/
Encerra ao Domingo
Pastelaria Marcelino
Doce: Portimonense e sumo
Horário de funcionamento da Rota: 8h às 23h
Latitude: 37° 7'9.22"N Longitude: 8°32'25.48"W
Avenida Tomás Cabreira, edifício Belo Horizonte loja J, 8500 Portimão
Uma Rota aberta a todo o mundo
A participação está aberta a todos e para a percorrer apenas é necessário
possuir o Passaporte da Rota, o qual será distribuído gratuitamente nos
locais
aderentes,
ou
por
impressão
a
partir
do
site www.teiadimpulsos.pt, onde também se divulga integralmente o
respectivo regulamento.
Cada estabelecimento participante apresenta a Ementa
distinguindo-se duas modalidades: Petisco e Doce Regional.

da

Rota,

A modalidade “Petisco” é composta por um prato e por uma bebida e tem o
preço unitário de €2.50, podendo a bebida proposta por cada
estabelecimento ser substituída por água, refrigerante ou cerveja.
A modalidade “Doce Regional” será composta por uma sobremesa e por
uma bebida e terá o preço unitário de €2.00, podendo a bebida proposta ser
substituída por água, refrigerante ou bebida de cafetaria.
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Teia D’Impulsos
A associação Teia D’Impulsos iniciou a sua actividade a 16 de Março de
2011, fundada por um grupo de jovens na casa dos 30 anos, todos naturais
de Portimão e ligados a áreas como as artes, a justiça, a saúde, o desporto
ou o turismo, os quais partilham um Impulso comum.
Da partilha dos Impulsos da individualidade de cada um, pretendem gerar
uma Teia que os una e os capitalize, para a promoção do bem-estar da
comunidade onde cada um se encontra inserido.
Neste sentido, propomo-nos a desenvolver projectos de cariz social, cultural
e desportivo que se afirmem na igualdade de direitos e oportunidades entre
todos os cidadãos e que sejam, por si só, uma mais-valia no
desenvolvimento social. Comprometemo-nos a adoptar uma postura
construtiva, baseada no diálogo e nas parcerias com pessoas individuais,
empresas e entidades cujas missões se cruzem com as desta associação.

Visão estratégica

O desafio para a criação da Teia D’Impulsos foi fruto da percepção
por parte dos fundadores da existência de uma carência de acções de
desenvolvimento social, de promoção cultural e de prática desportiva
sistemática. Estas necessidades são entendidas como catalisadoras
para a promoção das acções e projectos da Teia D’Impulsos.
Segundo estes pressupostos, pretendem transmitir, junto da sociedade,
uma imagem de referência, procurando abranger os vários níveis sociais,
criando condições de acesso e de oportunidade a todos os interessados.
A criação de projectos nas áreas social, cultural e desportiva deverá dar
resposta às necessidades e ambições identificadas, sempre com a
preocupação de garantir a sua exequibilidade no desenvolvimento de
projectos transversais à sociedade, no sentido de promover a integração
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social e a igualdade de oportunidades nos vários escalões etários. Os
projectos a desenvolver deverão ser auto-suficientes e criar valor
acrescentado à associação e à sociedade.
Missão
A Teia D’Impulsos tem por missão a promoção de actividades de índole
cultural, recreativa, formativa, desportiva e ambiental, abertas a toda a
população dos concelhos do Algarve e em colaboração com outras entidades
locais, visando o desenvolvimento humano, social e cultural das
comunidades.

Objectivos da actividade

Tendo em conta o seu objecto de existência, definem-se como
objectivos da TDI os seguintes:
a) Fomentar actividades que contribuam para o desenvolvimento
económico e social da comunidade;
b) Desenvolver actividades culturais e recreativas para a ocupação
dos tempos livres da população;
c) Fomentar acções de solidariedade dirigidas a todos os que se
encontram mais fragilizados social e economicamente;
d) Participar na defesa e promoção das tradições e património
cultural e histórico do Algarve, bem como dos recursos ambientais e
ecológicos da região;
e) Incentivar à prática de exercício físico e de outras acções que
visem a promoção de hábitos de vida saudáveis;
f) Fortificar laços de cooperação com outras entidades locais cujos
princípios e estatutos se mostrem compatíveis com os da associação.

Plano de actividades
Em função dos diversos objectivos que definem a missão da Teia
D’Impulsos, constituem-se várias áreas de actuação da associação.
Destacam-se, até ao momento, os projectos abaixo descritos, os quais já se
encontram em fase de implementação:
Vela Solidária
Projecto desportivo de cariz social que visa dar igualdade de oportunidades
na prática desportiva a crianças e jovens em situação social desfavorável.
Teve o seu início no princípio de 2011, previamente à fundação da própria
TDI. Neste primeiro ano de actividade, destaca-se o trabalho com as jovens
da Casa de Nossa Sra. da Conceição de Portimão. Pretende-se, no próximo
ano, alargar o seu âmbito a outras franjas da sociedade consideradas mais
desfavorecidas e com menos acesso à prática da Vela.
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Rota do Petisco de Portimão
Projecto cujo objectivo é dinamizar e promover os estabelecimentos de
restauração de Portimão, através da divulgação de um roteiro
gastronómico.
A Rota do Petisco de Portimão convida tanto os residentes no concelho,
como todos aqueles que visitam Portimão a percorrer o centro da cidade e a
Praia da Rocha, num total de 31 paragens entre petiscos e doces regionais
representativos da gastronomia tradicional algarvia.
Este projecto tem o seu início já no dia 3 de Setembro e prolonga-se até ao
dia 2 de Outubro, numa organização da Teia D’Impulsos em parceria com o
Município de Portimão.

Teia de Ideias
Organização de tertúlias em que imperará o diálogo e a partilha de ideias e
cujo mote será sempre um tema pertinente à actualidade do Algarve e, em
particular, da cidade de Portimão.
Estas tertúlias decorrerão com uma periodicidade mensal na Casa Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão, e com transmissão na íntegra pela Rádio
Costa d’Oiro. A primeira edição encontra-se agendada para o dia 12 de
Outubro de 2011 e será subordinada ao tema “Turismo de Cruzeiros em
Portimão”.
Espaço Associado
O crescimento da Teia D’Impulsos encontra-se intimamente dependente dos
seus associados. Apenas com Impulsos provenientes de diferentes áreas
será possível construir uma Teia dinâmica e frutífera, capaz de cumprir os
objectivos a que se propõe.
Pretende-se assim que a actividade global seja realmente uma Teia dos
Impulsos de todos os seus associados. Desta forma, são convidados todos
os sócios a participarem activamente nesta Teia com os seus próprios
projectos. Qualquer associado pode propor à Direcção a realização de uma
determinada actividade, desde que sejam respeitadas as condições
definidas no respectivo regulamento da associação.
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