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4 de setembro- 1º dia da Rota do Petisco 

 
Dia 4 de setembro marca o arranque da 5ª edição da Rota do Petisco e dá o mote 

para os 37 dias seguintes que serão marcados por muitas e deliciosas propostas de 

petisco e doce regional à mesa dos 170 estabelecimentos aderentes este ano sempre 

acompanhados com muita animação e momentos de convívio entre os petiscadores 

que até 11 de outubro são convidados a percorrer as noves zonas deste roteiro- 

Portimão (zona ribeirinha, centro e periferia); Alvor e Mexilhoeira Grande; Ferragudo; 

Silves e Monchique. 

 

Portimão continua a ser o centro geográfico desta rota de sabores do Algarve e será 

em plena zona ribeirinha, que irá acontecer a abertura oficial da Rota do Petisco 2015, 

prevista para as 19h00, na antiga Lota de Portimão que este ano dá lugar à Lota 

Sagres- a Casa da Rota, um espaço cedido pela Câmara Municipal de Portimão e 

exclusivamente dedicado à rota do Petisco na cidade. 

 

O início da temporada do petisco será marcada não só pela inauguração da Casa da 

Rota e abertura oficial da Rota do petisco 2015 que terá lugar às 19h00 com a atuação 

de António Alfarrobinha, mas também pela Rota Sagres Party de Boas –Vindas  

agendada para as 22h00 e que conta com a atuação dos Volume 2 no exterior da 

antiga lota , seguido de uma festa com o D’Joy no interior, para além de outros 

momentos de animação. 

 

Este será o primeiro de muitos eventos que terão lugar na Lota Sagres- A Casa da 

Rota, que promete ser um espaço de animação por excelência, com diversas 

atividades a serem agendadas, como espetáculos musicais, festas temáticas com Dj’s, 

tertúlias de poesia e outras a divulgar oportunamente no âmbito do Programa de 

Animação da Rota do Petisco 2015. Haverá também aqui espaço para ser apreciada 

uma exposição sobre a história da Rota do Petisco e da Teia d’Impulsos. 

  

Para além disso, A Lota Sagres- A Casa da Rota que conta com o apoio da Sagres, o 

patrocinador oficial da Rota do Petisco 2015, será um ponto de informação e local para 

http://www.teiadimpulsos.pt/
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vender e validar os passaportes, bem como atender as reclamações e sugestões dos 

“petiscadores”, de portas abertas entre os dias 4 de setembro e 11 de outubro, no 

seguinte horário: 4ªF, 5ªF e domingo das 19h00 às 23h00 e de 6ªf a sábado, das 

19h00 às 00h00. 

 

No primeiro sábado da Rota, dia 5 de setembro, pelas 22h00 a Festa RUA 80 promete 

desde logo levar ao espaço da Lota Sagres- a Casa da Rota os êxitos dos anos 80 

pela mão do DJ Nuno Silva. 

Mais informações em www.teiadimpulsos.com.pt ou através do email 

teiadimpulsos@gmail.com. 

 

Portimão, 01 de Setembrp de 2015 

A Direcção da Teia D’Impulsos 
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