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Teia D’Impulsos apresentou os seus projectos para 2012  

A “Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva”, convidou os seus 

associados, parceiros, patrocinadores, imprensa e demais interessados para uma 

conferência de apresentação do seu Plano de Actividades para 2012, que decorreu no 

dia 31 de Janeiro no Museu de Portimão. 

Após o seu primeiro ano de actividade, pretende-se neste segundo ano de existência 

sedimentar a sua presença a nível local, tendo em conta a sua missão de promoção 

de actividades de índole cultural, recreativa, formativa, desportiva e ambiental, abertas 

a toda a população dos concelhos do Algarve e em colaboração com outras entidades 

locais, visando o desenvolvimento humano, social e cultural das comunidades. 

Ao longo da sessão foram apresentadas as diversas actividades que a Teia 

D’Impulsos propõem para desenvolvimento e implementação ao longo do ano de 

2012. Importa no entanto registar que este documento não é estanque, em função das 

ideias e projectos dos seus associados, ou em virtude de parcerias com outras 

entidades públicas ou privadas, existirá a possibilidade de implementar outras 

actividades que não se encontram identificadas no plano. 

A conferência iniciou-se com 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, com o intuito de converter  

este projecto numa referência do cartaz turístico de Portimão. 

As linhas gerais de funcionamento da Rota do Petisco de Portimão serão as mesmas 

do ano transacto. Cada estabelecimento aderente apresentará uma Ementa específica 

ao longo do evento, que poderá ser adquirida pelos participantes da Rota a preços 

convidativos, nomeadamente a 2.50 € na Modalidade Petisco e a 2.00 € na 

Modalidade Doce Regional. As apostas para a edição de 2012 passam por alargar o 

alcance da divulgação do projecto, de forma a que possa atingir um público mais 

vasto, por aumentar o número de estabelecimentos aderentes e por aliar um programa 

de animação cultural ao roteiro gastronómico.  

O projecto “Vela Solidária”, cujo principal objectivo é possibilitar a prática da vela de 

forma sistemática com base numa formação planeada e efectiva, é um projecto de 

cariz social que tem como missão possibilitar ás crianças e jovens mais 

desfavorecidos a prática da vela, assim como a pessoas portadoras de deficiencia 

motora e mental. Para além dos pressupostos apresentados, existe ainda o objectivo 
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de garantir uma experiência de vela a alunos do ensino básico entre o 3º e o 6º ano de 

escolarida. A elevação da cultura náutica, a educação ambiental, a auto superação e a 

formação na prática da vela, são os objectivos que norteiam a Vela Solidária. 

Para 2012 a Vela Solidária está a planear um aumento significativo no número de 

instituições e jovens envolvidos. Passará a integrar as crianças e jovens da Casa da 

Nossa Senhora da Conceição, da Catraia e do Bom Samaritano, o que implicará 

crescimento de 23 para 60 jovens envolvidos. Da mesma forma, e porque teremos à 

nossa disposição uma embarcação de vela adaptada, terão início os subprojectos 

“Velejadores Especiais” e “Andar à Vela”, destinados a jovens portadores de 

deficiência mental e física respectivamente. 

A Teia D’Ideias, espaço mensal de debate de ideias continuará a decorrer ao longo do 

ano de 2012 na Casa Manuel Teixeira Gomes, com posterior transmissão na antena 

da Rádio Costa D’Oiro, fomentando um espaço de intervenção e cidadania activa em 

Portimão. Encontram-se já agendadas as próximas tertúlias: Revitalizar Portimão – 

Perspectivas para o centro da cidade (8 de Fevereiro), Mobilidade vs Acessibilidade – 

A visão de quem precisa (7 de Março) e Portimão - Visto por quem é de fora (11 de 

Abril). A grande ambição neste projecto para 2012 passa por garantir as condições 

que possibilitem a edição de uma publicação onde estejam descritos os comentários e 

as conclusões mais importantes de cada tertúlia, tornando assim possível a difusão 

das ideias que nasceram nesta Teia.  

Para Outubro encontra-se prevista a realização das 2ª Jornadas do Desporto, 

destinadas em particular a dirigentes, técnicos, atletas e outros agentes desportivos. O 

objectivo destas Jornadas passa por dar resposta aos problemas do dia-a-dia das 

associações deportivas, bem como a fornecer instrumentos de gestão que potenciem 

o desenvolvimento desportivo.   

Em caso de interesse, poderão ser obtidas mais informações acerca do Plano de 

Actividades 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, 31 de Janeiro de 2012 

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 

  


