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Rota do Petisco de Portimão 2011 em balanço 

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, decorreu entre 3 de Setembro e 2 de Outubro de 2011.  

Este roteiro gastronómico incluiu um total de 31 espaços de restauração do 

centro de Portimão e da Praia da Rocha, onde os participantes da Rota 

puderam degustar 31 propostas de Ementas da Rota, desde os Petiscos aos 

Doces Regionais.   

Em resumo, consideramos que os objectivos propostos para a Rota do Petisco 

de Portimão foram amplamente atingidos, nomeadamente o contributo para a 

divulgação da gastronomia algarvia, a promoção dos espaços de restauração 

aderentes, o impulso à animação social do centro da localidade e o incentivo à 

circulação pedonal dos participantes entre os diversos espaços da Rota. 

Em forma de balanço, a organização da Rota do Petisco de Portimão divulga 

alguns números que reflectem o seu impacto. Ao longo dos 30 dias da Rota 

foram vendidas um total de 9723 ementas da rota, o que resultou numa média 

diária de 324 ementas. Do total, foram servidos 7932 petiscos (82%) e 1791 

doces regionais (18%). Verificou-se uma distribuição equitativa ao longo das 

quatro semanas da Rota, com destaque para os fins-de-semana (sexta-feira a 

domingo), onde foram vendidas 57% do total das ementas. 

O impacto económico directo da Rota do Petisco de Portimão rondou cerca dos 

23.400€. No entanto, consideramos que o impacto indirecto foi bem superior, 

tendo em conta a oportunidade de promoção que todos os estabelecimentos 

tiveram, para além dos consumos paralelos efectuados pelos participantes nos 

locais aderentes. Vários estabelecimentos participantes já confessaram terem 

ganho novos clientes com a Rota do Petisco de Portimão, que se tornou numa 

oportunidade de fidelização de novos consumidores. 

Para além dos números, a primeira edição da Rota do Petisco de Portimão 

proporcionou, à grande maioria dos participantes, momentos bem passados, 

em particular entre grupos de amigos e familiares. Esta opinião positiva foi 

expressa em comentários e opiniões nas redes sociais. Salientamos algumas 

referências, como a animação na rua; o agrado pela qualidade dos petiscos; a 

sensação de segurança na cidade, fruto do maior movimento; a troca de 
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experiências entre os participantes; e os apelos para que a Rota não se esgote 

na edição de 2011. 

O público mais envolvido na Rota do Petisco de Portimão acabaram por ser os 

próprios portimonenses. As artérias do centro da cidade sentiram 

particularmente este maior movimento, mesmo a horas mais tardias. No 

entanto, é de destacar a diversidade dos participantes. Testemunhámos a 

presença de pessoas dos mais diversos escalões etários e sociais, que se 

fizeram à Rota individualmente, em pequenos grupos, ou até mesmo em 

grandes grupos de amigos. 

O sucesso desta iniciativa só foi possível graças à contribuição dos vários 

parceiros do projecto, nomeadamente a Câmara Municipal de Portimão, o 

Museu de Portimão, a Rádio Costa D’Oiro, a Comissão Vitivinícola do Algarve, 

as várias adegas participantes e a Super Bock. A organização da Rota do 

Petisco de Portimão quer publicitar ainda um especial agradecimento aos 31 

estabelecimentos aderentes, por terem acreditado neste projecto desde o início 

e por o terem tornado possível.  

Após esta primeira edição, a Teia D’Impulsos, em conjunto com os vários 

parceiros da iniciativa, tem o prazer de garantir desde já a realização da 2ª 

Rota do Petisco de Portimão em 2012. Em breve serão divulgadas as linhas 

gerais desta segunda edição, bem como as novidades que lhe estão 

reservadas. Adiantamos desde já a aposta de estender a divulgação da 

iniciativa a todo o país, pois acreditamos que a Rota tem potencialidade de se 

tornar numa atracção turística de Portimão, capaz de trazer novos visitantes à 

cidade.  

Dentro de um ano, será possível ver novamente o centro da cidade e a Praia 

da Rocha coloridos por todos os que se fazem à Rota, de passaporte na mão. 

Percorrer esta Rota é um desafio que vamos continuar a colocar a todos os 

que nos visitam e aos portimonenses, convidando-os a descobrir os sabores da 

cidade!  

Mais informações acerca da primeira edição da Rota do Petisco de Portimão 

em www.teiadimpulsos.pt. Estamos também disponíveis para responder a 

qualquer questão através do nosso endereço electrónico: 

teiadimpulsos@gmail.com.  

 

Portimão, 17 de Outubro de 2011 

  

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 


