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A Teia D’Impulsos apresenta o seu Plano de Actividades para 2012  

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva é uma associação sem 

fins lucrativos que iniciou a sua actividade em Março de 2011, em Portimão, fundada 

por um grupo de pessoas que partilham um Impulso comum. Da partilha dos Impulsos 

da individualidade de cada um, esta Teia cresceu ao longo do ano de 2011, 

contribuindo para a promoção do bem-estar da comunidade onde se encontra inserida. 

Ao entrar no seu segundo ano de actividade, os órgãos sociais da Teia D’Impulsos 

convidam os associados, os parceiros e patrocinadores, a imprensa e demais 

interessados a estarem presentes na conferência de lançamento do Plano de 

Actividades para o ano de 2012, que vai decorrer no Museu de Portimão, no próximo 

dia 31 de Janeiro, às 17h. Entendemos que é uma oportunidade de ouro para anunciar 

e divulgar os diversos projectos âncora que vão marcar a actividade desta associação 

de Portimão ao longo do presente ano.  

O grande destaque desta iniciativa vai para a apresentação oficial da Rota do Petisco 

de Portimão 2012. Após o sucesso da primeira edição, na qual cerca de 10.000 

Ementas da Rota foram comercializadas em 31 estabelecimentos de restauração da 

cidade, a Teia D’Impulsos desafia novamente os portimonenses e todos os que nos 

visitam à descoberta dos sabores da cidade de 31 de Agosto a 14 de Outubro de 

2012. Serão 45 dias recheados de iguarias e animação social e cultural que 

pretendemos que tornem este projecto numa referência no Verão de Portimão. 

Nesta apresentação do Plano de Actividades para 2012 da Teia D’Impulsos, 

convidamos ainda todos os participantes a conhecerem as edições de 2012 dos 

projectos Vela Solidária, Teia D’Ideias, 2ªs Jornadas do Desporto, Comemoração do 

1º Aniversário da Teia D’Impulsos, Impulso – Programa na Rádio Costa D’Oiro e 

Espaço Associado da Teia D’Impulsos. Esperamos que as linhas desta Teia não 

fiquem por aqui em 2012. Tudo está dependente do Impulso e dinâmica dos seus 

associados. 

Em caso de interesse, poderão ser obtidas mais informações acerca da actividade da 

Teia D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt. Estamos também disponíveis para 

responder a qualquer questão através do nosso endereço electrónico 

teiadimpulsos@gmail.com. 

 

Portimão, 24 de Janeiro de 2012 

 

   A Direcção da Teia D’Impulsos 

NOTA DE IMPRENSA 

Edição nº 03/2012 

Assunto: Teia D’Impulsos em 
2012 

 


