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A Rota do Petisco já “mexe”! 

 

A Rota do Petisco 2015 já começou a encher as ruas de petiscadores de passaporte 

na mão e vontade de conhecer as 170 iguarias que, este ano, esperam por eles. Um 

fim-de-semana de muito movimento foi o que se viu nos últimos dias em Portimão, 

Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo, Silves e Monchique, com estabelecimentos a 

vender mais de uma centena de Ementas da Rota diárias. 

A Casa da Rota na Antiga Lota de Portimão também tem sido um ponto de encontro 

para todos os que participam nesta jornada gastronómica. Com as portas abertas de 

quarta-feira a domingo entre as 19.00 e as 23.00, ali podem ser adquiridos os 

Passaportes da Rota e obtidas todas as informações sobre esta iniciativa. E se quer 

vestir a camisola da Rota, vá até lá e compre a sua t-shirt “Carimba-me com Jeitinho”. 

Aos fins-de-semana, a Casa da Rota enche-se de animação. Já no próximo sábado, 

não perca a Festa da Lua Nova, a partir das 22.00, com a música a cargo de DJ 

Simon. 

Nestes primeiros dias, a Rota do Petisco 2015 já tem dado que falar. Várias notícias 

na imprensa escrita regional e nacional, reportagens televisivas (CMTv e TVI) e uma 

extensa cobertura em plataformas online testemunham o interesse mediático neste 

evento que tem vindo a crescer de ano para ano. A Rota anda na boca de todos.  

Além do tradicional “passa a palavra” que tem enchido restaurantes e pastelarias em 

busca do melhor petisco, a procura de mais informações e das últimas novidades 

cresceu a olhos vistos, como testemunha a interacção nas redes sociais (Facebook, 

Twitter e Instagram da Rota do Petisco) e as numerosas visitas ao website oficial do 

evento. Concebido pela empresa ITBase, este sítio electrónico progressivo, adaptável 

a diferentes plataformas, tem-se revelado um importante veículo de divulgação do 

evento, onde podem ser encontradas todas as informações sobre a Rota do Petisco 

2015 em três línguas (português, inglês e castelhano). Através dele, poderá ainda 

conhecer as sugestões do dia e o programa de animação cultural, bem como deixar a 

sua opinião sobre as ementas que experimentou, dando assim um importante 

contributo para que a qualidade da Rota e dos seus petiscos seja cada vez melhor. 

Para quem não resiste a uma boa fotografia e quer participar na Rota das Imagens 

Sagres, este ano tem a oportunidade de submeter as suas melhores fotos através do 

website da Rota de uma forma simples e rápida. 

E você, ainda não aceitou este desafio? Não espere mais e entre na Rota. Poderá 

percorrê-la até dia 11 de Outubro em Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande, 

Ferragudo, Silves e Monchique. Basta adquirir o seu Passaporte da Rota na Casa da 

Rota, nos Postos de Informação ou nos estabelecimentos aderentes. Nele irá 

encontrar tudo o que precisa saber para passar bons momentos entre pratos. 

Recordamos que o Passaporte é obrigatório para poder participar na Rota do Petisco 
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e que o valor de 1€ pago na sua aquisição reverte na totalidade para sete projectos 

sociais. 

A Rota do Petisco 2015 é uma iniciativa organizada pela Associação Teia D'Impulsos, 

com o patrocínio oficial da Sagres. Para mais informações, consulte o website 

rotadopetisco.com. 

Portimão, 7 de Setembro de 2015 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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