
 

 

 

 

A/C: Proprietário / Responsável do Estabelecimento Comercial 

  

Assunto: Convite à Participação na Rota do Petisco de Portimão 2013 

 

Exmos. Srs., 

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

fins lucrativos que iniciou a sua actividade em 2011 em Portimão, fundada por um 

grupo de pessoas que partilham um Impulso comum. A Teia D’Impulsos tem por 

missão a promoção de actividades de índole cultural, recreativa, formativa, desportiva, 

ambiental e de outros campos abertas à comunidade dos concelhos do Algarve, em 

colaboração com outras entidades locais, visando o desenvolvimento humano, social e 

cultural das populações em causa. 

Após o sucesso das duas primeiras edições, a Teia D’Impulsos vai organizar a 3ª 

edição da Rota do Petisco de Portimão, que surgiu com o principal fim de dinamizar a 

restauração e o comércio local, contribuindo para revitalização dos centros urbanos. 

Esta iniciativa vai decorrer de 6 de Setembro a 13 de Outubro de 2013 em vários 

espaços de restauração, pastelarias e similares do concelho que vão se unir para 

promover a gastronomia tradicional Algarvia. 

A Teia D’Impulsos vem por este meio convidar o vosso Estabelecimento Comercial a 

integrar a Rota do Petisco de Portimão 2013, contribuindo assim para o sucesso deste 

projecto. Os moldes de funcionamento desta iniciativa encontram-se especificados no 

regulamento anexo. Poderá obter mais informações acerca da presente e passadas 

edições da Rota do Petisco de Portimão através da consulta do sítio electrónico 

www.teiadimpulsos.pt. 

De forma a permitir a organização e divulgação atempada do evento, agradecemos a 

confirmação do interesse da participação do vosso Estabelecimento Comercial na 

RPP até ao dia 31 de Maio de 2013. Ficamos então a aguardar o vosso contacto 

através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com com o envio do acordo de participação 

devidamente preenchido, ou através da sua entrega pessoalmente a um dos 

representantes da organização da Rota do Petisco de Portimão.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
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