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Rota do Petisco supera as expectativas – 90.000 Rotas em 2 

semanas de animação! 

 

Após duas semanas de Rota do Petisco, os números já impressionam: até ao último 

fim-de-semana, foram vendidas cerca de 90 mil ementas. O balanço é animador e 

espelha o ambiente que se tem presenciado nas ruas, invadidas por grupos de 

petiscadores de passaporte na mão e sorriso nos lábios.  

A Casa da Rota, na Antiga Lota de Portimão, tem-se destacado como um ponto de 

encontro para todos os que empreendem esta maratona gastronómica. Ali pode ser 

adquirido o Passaporte da Rota, cujo valor de 1€ reverte integralmente para o apoio a 

projectos sociais, e comprada a t-shirt oficial da Rota do Petisco 2015, com o 

convidativo lema: “Carimba-me com Jeitinho”. Este é também um espaço que, ao fim-

de-semana, se enche de animação. No próximo sábado, há torneio de sueca às 18.00 

e, independentemente da sorte de cada um, todos estão convidados a dar um pé de 

dança a partir das 22.00 ao som de DJ Hugh Xdupe e acabar assim a noite em beleza. 

Mas o programa de animação cultural da Rota do Petisco estende-se igualmente pelos 

estabelecimentos aderentes. Quarta-feira, há música na Rota: em Ferragudo, é 

Alfarrobinha quem tempera os petiscos com uma pitada de boas melodias a partir das 

20.00, enquanto que a Zona Ribeirinha de Portimão terá Ferros & Acordeons a 

acompanhar o jantar. Para desmoer o petisco, nada como um pouco de exercício 

físico. Pelas 20.00 de quinta-feira, a Casa da Rota é o ponto de partida para uma 

aventura “Na Rota de Bicicleta à descoberta do Petisco”, promovida por Portimão 

Cycle Chic. Sexta-feira, a poesia chegará a Silves, numa tertúlia no Café da Rosa, 

acompanhada por provas de vinhos do Algarve. No sábado, há boas razões para 

acordar cedo e passar pelo Mercado de Ferragudo, onde a Chef Cátia Santos 

ensinará a fazer deliciosos petiscos. Pela tarde, “A Nossa Cultura sai à Rua” na 

Mexilhoeira Grande, uma iniciativa integrada nas Jornadas Europeias do Património, 

com visitas guiadas, demonstrações de artes e ofícios, produtos regionais, jogos 

tradicionais e muita música entre as 14.00 e as 23.00 no Adro da Igreja. Por isso, 

venha fazer a Zona Lilás da Rota e descubra a nossa cultura.  

Mas a Rota não acaba ao jantar. O convívio e os sabores prolongam-se pela noite fora 

e surgem sob a forma das originais e irresistíveis propostas dos bares aderentes à 

Rota Noite Adentro. Experimente entre as dez diferentes Bebidas da Rota, a 2€ cada, 

e ganhe mais um carimbo no seu passaporte.  

Estas e outras novidades e informações sobre a Rota do Petisco encontram-se 

disponíveis no website oficial rotadopetisco.com. Aqui poderá encontrar as propostas 

do dia, avaliar os seus petiscos favoritos e partilhar as suas fotos da Rota. Este sítio 

electrónico progressivo, concebido pela ITBase, é, ao lado do Passaporte da Rota, a 

melhor bússola para esta aventura por petiscos nunca antes provados.  

http://www.teiadimpulsos.pt/
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Até 11 de Outubro, descubra os sabores do Algarve. A Rota do Petisco 2015 é uma 

iniciativa da Associação Teia D'Impulsos, com várias parcerias institucionais e o 

patrocínio oficial da cerveja Sagres. 

 

Portimão, 21 de Setembro de 2015 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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