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2ª Rota do Petisco de Portimão 
tem muitos aperitivos culturais 

 

Até 14 de outubro 
 
Entre um acepipe e um doce regional, a 2ª Rota do Petisco de Portimão 

proporciona um diversificado menu cultural e recreativo, das exposições 

artísticas à música, passando pela animação de rua, pelas provas de vinhos 

e por muitas outras ofertas. 

 

O programa arranca hoje, 5 de setembro, com a iniciativa “Há Música na 

Rota”, proposta musical que acontecerá com uma frequência praticamente 

diária entre as quartas-feiras e domingos ao longo da Rota do Petisco de 

Portimão em diversos estabelecimentos, com a participação de António 

Alfarrobinha, Grupo Coral de Portimão, Lurdes Carriçal, Ana Batista, Duo de 

Acordeonistas R&S, Grupo de Cantares “Os Barlaventinos”, grupo Haja 

Saúde e Vera Custódio. 

 

De hoje até 15 de setembro, quem percorrer a Rota do Petisco deve 

agendar uma paragem no Posto de Turismo de Portimão e apreciar a 

Mostra de Gastronomia e de Artesanato, na qual produtores de doçaria 

regional e de artesanato marcam presença com elaboração de trabalhos ao 

vivo. Uma visita obrigatória de segunda a sexta, das 09h30 às 18h30 e 

sábado, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 

 

Também neste dia tem lugar às 22h00 na Casa Manuel Teixeira Gomes um 

workshop de cocktails com arte e tradição, organizado pela Associação 

Barman Barlavento Arade, e que se repetirá nos dias 21 de setembro e 12 

de outubro.  
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Às sextas-feiras, a prova comentada “Vinho do Algarve na Rota do 

Petisco” decorrerá em diversos espaços de restauração, com a participação 

dos produtores da Herdade dos Pimenteis, Quinta do Morgado da Torre, 

Quinta do Francês, Quinta dos Vales, Única e Quinta da Penina. 

 

A partir do dia 6 de setembro, todas as quintas e sextas-feiras e aos fins-

de-semana o TIPO – Teatro Infantil de Portimão assegura a animação de 

rua nas diversas zonas da Rota, entre as 18h00 e as 20h00, dando o mote 

para a divertida descoberta dos menus disponíveis nos 41 estabelecimentos 

aderentes. 

 

A nível de propostas musicais são também de destacar os momentos de 

piano com Leandro Arez em dois finais de tarde, nos sábados de 15 de 

setembro e 6 de outubro. 

 

Em termos artísticos, o grande realce vai para a “Rota das Exposições” 

que divulga artistas locais em diversas áreas criativas, nomeadamente: 

pintura de Ana Bernardino (patente na Pétala Doce); fotografia de José 

Carlos (Milénio II); fotografia de Vítor Pereira (Comidinhas); modelos de 

barcos de Carlos Brito (Forte e Feio); pintura de Paula Faria (O Barril); 

pintura de João Sena (Café Creme); desenho/pintura de Cristina Viana (A 

Casa da Isabel); escultura de Arlindo Arez (Tabernacool 33); e escultura de 

Paulo Quaresma (Porta Velha). 

 

Destaque ainda para as exposições atualmente patentes na Casa Manuel 

Teixeira Gomes e no ISMAT- Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, 

assim como para a Feira de Artigos de Arte e Colecionismo que se realizará 

nos domingos 9 e 16 de setembro no Largo 1º de Maio, a partir das 19h00. 
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Todo o vasto programa cultural diário da Rota do Petisco, com mais de 80 

ações, pode ser consultado no sítio eletrónico da Teia d’Impulsos 

(www.teiadimpulsos.pt) ou no respetivo Passaporte. 

 


