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A Rota do Petisco vai a meio e Portimão está mais vivo!
A Rota do Petisco de Portimão, o primeiro projecto de cariz cultural e recreativo
realizado pela Associação Teia D’Impulsos, em parceria com o Município de
Portimão, encontra-se na rua desde o dia 3 de Setembro de 2011.
Até ao próximo dia 2 de Outubro, este roteiro gastronómico continua a decorrer
num total de 31 espaços de restauração do centro de Portimão e da Praia da
Rocha, onde os participantes podem degustar 31 propostas de Ementas da
Rota que vão desde os Petiscos (€ 2,50) aos Doces Regionais (€ 2,00), sempre
acompanhados por uma bebida.
No momento em que a Rota do Petisco de Portimão entra na sua segunda
metade, justifica-se um balanço desta iniciativa por parte da organização. Em
resumo, podemos afirmar que as expectativas geradas por este projecto têm
sido claramente ultrapassadas em diversos vectores.
Os responsáveis pelos vários estabelecimentos comerciais participantes têm
expressado o seu agrado pela boa afluência de pessoas durante as duas
últimas semanas. O objectivo de levar os participantes da Rota do Petisco a
conhecer novos espaços de restauração está a ser atingido, e, segundo os
próprios comerciantes, estes novos clientes tendem a regressar, mesmo com
outro intuito que não seja o da participação na Rota.
Salientamos ainda o primor que os estabelecimentos participantes têm
revelado nos petiscos e doces regionais oferecidos aos que percorrem a Rota.
São muitas as agradáveis surpresas gastronómicas, as quais vão desde o mais
clássico e típico da cozinha algarvia até algumas inovadoras experiências de
sucesso que certamente, no futuro, irão fazer parte dos compêndios da
gastronomia local.
O reflexo da adesão a esta iniciativa encontra-se nos números desta 1ª edição
da Rota do Petisco de Portimão. Segundo informações cedidas pelos próprios
estabelecimentos comerciais, em meia Rota do Petisco de Portimão já foram
vendidas cerca de 5.000 Ementas da Rota. A primeira edição dos Passaportes
da Rota do Petisco de Portimão (8.000) já está esgotada, encontrando-se em
produção uma segunda edição.
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Relembramos, no entanto, que existe a possibilidade de impressão do
passaporte a partir do site da Teia D’Impulsos (www.teiadimpulsos.pt). Tanto
os passaportes impressos do site como as cópias efectuadas apresentam a
mesma validade que os originalmente distribuídos.
Ainda mais do que os turistas que nos visitam, tem-se registado uma grande
adesão à iniciativa entre os próprios portimonenses. As artérias do centro de
Portimão têm sentido particularmente este maior movimento, mesmo a horas
mais tardias, quando habitualmente estão desertas noutras alturas do ano. As
pessoas que por elas circulam estão longe de se enquadrar numa tipologia fixa.
Testemunhámos a presença de pessoas dos mais diversos escalões etários e
sociais que se fazem à Rota individualmente, em pequenos grupos, ou até
mesmo em grandes grupos de amigos.
Os participantes da Rota do Petisco de Portimão divulgam, em fóruns de
opinião, o agrado pela iniciativa. Salientamos algumas referências, como a
alegria que se vive na rua, a troca das experiências da Rota entre participantes
desconhecidos, uma maior sensação de segurança na cidade, fruto do maior
movimento. Os participantes da Rota têm vivido experiências agradáveis,
explorado a cidade e desfrutado do melhor que a nossa gastronomia oferece,
sem a necessidade de um investimento económico significativo, algo que
também é importante nos tempos de crise que correm.

Os prémios da Rota do Petisco de Portimão
O Passaporte da Rota do Petisco de Portimão tem sido um amigo fiel nas
últimas duas semanas. Os carimbos da Rota vão preenchendo o passaporte e
permitem recordar as agradáveis experiências vividas pelos participantes.
Lembramos que existem prémios na Rota, os quais são também um incentivo à
sua realização. Sublinhamos, ainda, a presença de um novo parceiro na
iniciativa.
Ao preencherem o passaporte com pelo menos 12 carimbos, os participantes
terão direito a uma visita gratuita, para duas pessoas, ao Museu de Portimão.
O prémio será entregue na recepção do museu, mediante a apresentação do
respectivo passaporte devidamente preenchido.
Os participantes da Rota que apresentarem, na recepção do Museu de
Portimão, o passaporte com pelo menos 24 carimbos habilitam-se ainda a um
prémio a sortear entre os candidatos. O prémio consiste numa visita e prova de
vinhos, para 2 pessoas, em adegas locais designadas pela Comissão
Vitivinícola do Algarve, num total de 12 vouchers, ou num baptismo de vela,
também para 2 pessoas, num total de 4 vouchers cedidos pelo Centro de Vela
de Portimão, que se junta assim aos parceiros da Rota do Petisco de Portimão.
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Os Passaportes devidamente preenchidos poderão ser entregues na recepção
do Museu de Portimão até ao dia 8 de Outubro. Os prémios serão sorteados no
dia 12 de Outubro, sendo a identificação dos vencedores divulgada, nesse
mesmo dia, no site da Teia D’Impulsos.

Percorrer esta Rota é um desafio que continuamos a colocar a todos os que
nos visitam, bem como aos residentes na cidade de Portimão. Mais
informações acerca da composição e funcionamento da Rota do Petisco de
Portimão poderão ser encontradas em www.teiadimpulsos.pt. Estamos também
disponíveis para responder a qualquer questão através do nosso endereço
electrónico: teiadimpulsos@gmail.com.
Se não se iniciou na Rota ainda vai muito a tempo! Explore a cidade, descubra
novas experiências e deguste o sabor de Portimão nos espaços de restauração
da cidade.
Aceite o nosso convite e siga a Rota do Petisco!

Portimão, 21 de Setembro de 2011

A Direcção da Teia D’Impulsos
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