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Rota do Petisco de Portimão entra 
no mundo dos smartphones 
e já mexe com a cidade 

 

Até 14 de outubro 
 
No passado dia 31 de agosto teve início a 2ª edição da Rota do Petisco de 

Portimão, cujo pontapé de saída oficial foi dado na esplanada da 

emblemática Casa Inglesa. 

 

Na ocasião, os responsáveis pela associação Teia D’Impulsos sublinharam o 

esforço necessário para que a Rota do Petisco viesse para a rua, graças 

essencialmente às parcerias estabelecidas com os estabelecimentos 

aderentes, parceiros institucionais e diversos patrocinadores, agradecimento 

que também se estendeu a todos os que contribuíram para a construção do 

programa de animação cultural que este ano ajuda a colorir a iniciativa e a 

mexer com a cidade. 

 

O arranque da Rota foi temperado com os doces gostos do figo e da ginja, 

juntamente com os vinhos da Herdade dos Pimentéis e da Única – Adega 

Cooperativa do Algarve, que também estiveram presentes neste 

lançamento, no qual a música do Grupo Coral de Portimão deu o mote para 

os petiscos.  

 

Para além dos formatos clássicos, a divulgação da Rota também assenta na 

informação nos suportes digitais e nas redes sociais, sendo que nesta 2ª 

edição a grande novidade passa pela aplicação disponível na App Store / 

iTunes Store, através do endereço http://itunes.apple.com/us/app/rota-do-

petisco-2012. 
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A produção desta aplicação resultou de uma parceria da associação Teia 

D’Impulsos com a itBase SA, empresa que possui o seu centro de 

desenvolvimento em Portimão e que é responsável integralmente pela 

conceção da app Rota do Petisco 2012, compatível com iPhone e iPad com 

sistema operativo iOS 5.0 ou superior. 

 

Desta forma, é viável de um modo rápido verificar quais os 

estabelecimentos disponíveis em cada zona, localizá-los no mapa e estudar 

a ementa da Rota que cada um apresenta, bem como os respetivos horários 

de funcionamento.  

 

É também possível consultar todo o programa de animação cultural que se 

encontra associado à iniciativa, que ainda possui uma página web 

(www.teiadimpulsos.pt) e uma página facebook, onde se podem encontrar 

todas as informações sobre a 2ª Rota do Petisco de Portimão. 

 

A itBase SA é uma software-house nacional presente em 12 países, 

especializada no desenvolvimento de soluções de software para hotelaria, 

pontos de venda e faturação. 

 
 


