Tudo a postos para a
Rota do Petisco 2014
Abertura oficial: 5 de setembro – 18h00
(Jardim Manuel Teixeira Gomes – Junto à Casa Inglesa)
Tem início nesta sexta-feira, 5 de setembro, a 4ª edição da Rota do Petisco,
que apresenta muitas novidades, para além de uma multiplicidade de
menus que até 12 de outubro prometem fazer as delícias, não só de
graúdos, como de pequenos petiscadores.
A abertura oficial da Rota do Petisco 2014 está marcada para as 18h00 de
amanhã na Praça Manuel Teixeira Gomes, junto à Casa Inglesa, contando
com a animação musical dos S.O.S. e a participação dos Vinhos do Algarve.
Ao nível das iniciativas de cariz cultural e à animação, muitas serão as
propostas ao longo das próximas semanas, a começar pelo passeio cultural
noturno agendado para as 21h00 desta sexta-feira, que propõe uma visita à
vila de Alvor, podendo a programação detalhada ser consultada no sítio da
Rota.
As 124 paragens desta verdadeira maratona gastronómica correspondem
aos estabelecimentos aderentes, que oferecem aos participantes na sua
ementa, quer a modalidade “Petisco”, composta por um pratinho e uma
bebida ao preço unitário de €2,50 em 105 estabelecimentos de restauração
e similares, quer a modalidade “Doce Regional”, composta por uma
sobremesa e uma bebida, com o preço unitário de €2, em 19 pastelarias,
mantendo-se inalterado o preçário praticado desde a primeira edição, de
forma a tornar a Rota do Petisco acessível ao maior número de
participantes.
Para além do centro de Portimão (zonas azul, verde e amarela com 54
estabelecimentos), Praia da Rocha (zona laranja com 19 estabelecimentos),
Alvor (zona castanha com 23 estabelecimentos) e Ferragudo (zona rosa
com 12 estabelecimentos), em 2014 a Rota do Petisco também chega à
Mexilhoeira Grande (zona lilás, com quatro estabelecimentos) e a Silves
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(zona vermelha, com 12 estabelecimentos), cidade convidada desta quarta
edição.
Como obter o Passaporte da Rota
Para viver esta maratona de acepipes, basta a qualquer pessoa obter o
respetivo passaporte, com toda a informação necessária e disponível a
partir de 5 de setembro, quer nos 124 estabelecimentos aderentes, quer no
Museu de Portimão, Postos de Turismo de Portimão, Praia da Rocha, Alvor e
Silves, Casa Manuel Teixeira Gomes e Posto de Correios de Ferragudo.
Uma vez que em 2014 a Rota volta a ser solidária, a aquisição do respetivo
Passaporte é efetuada mediante a entrega de um donativo no valor de
€1.00, depositado nos “Mealheiros da Rota”, num gesto solidário cuja verba
obtida destinar-se-á à Associação de Dadores de Sangue do Barlavento
Algarvio, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Portimão,
Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo
do Algarve, Casa de Nossa Senhora da Conceição, Refeitório Social do
Centro Social de Nossa Senhora do Amparo e Projeto Vela Solidária.
Entre os prémios a sortear pelos petiscadores que validem os respetivos
passaportes, haverá dez vouchers para visita a uma adega do Algarve com
prova de vinhos para duas pessoas, numa oferta da Adega do Cantor,
Quinta do Morgado da Torre, Quinta do Francês, Quinta dos Vales e Adega
ÚNICA.
Também fazem parte da lista de prémios quatro batismos de vela para duas
pessoas, oferta do Centro de Vela de Portimão, um
voucher para
tratamento de estética e um voucher para cabeleireiro, numa oferta de
Patricia´s Cabeleireiros e Estética, e ainda um voucher para limpeza de
pele, em oferta de 7secrets.
Mas a grande novidade nesta área vai para o Prémio Rei do Petisco Hotéis
Pestana, com a oferta de duas noites para duas pessoas em APA, em hotel
Pestana 4* no Algarve, para quem mais petiscos saborear e assim mais
carimbos colecionar no seu passaporte, sendo que em caso de existir mais
do que um petiscador com o mesmo número de carimbos, o prémio será
sorteado entre os Reis do Petisco.
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Da união nasce a força
A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultural e recreativo dinamizado
pela Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva, que visa a
promoção da restauração e da gastronomia tradicional, contribuindo para o
enriquecimento da oferta turística da região, na qual os participantes são
convidados a percorrer os estabelecimentos aderentes, guiados através de
um Passaporte em que estão identificadas todas as paragens e a respetiva
ementa especial, confecionada para o evento.
As informações sobre a Rota do Petisco 2014 estão disponíveis on-line no
sítio www.rotadopetisco.com, permitindo aos petiscadores saber tudo, das
zonas e dos estabelecimentos participantes às ementas e a outras rotas
adicionais, bem como às propostas de animação programadas, entre muitos
outros pontos de interesse.
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