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Introdução 

A “Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva”, que adopta a sigla 

abreviada de TDI, é uma associação sem fins lucrativos que iniciou a sua actividade a 

16 de Março de 2011 em Portimão.  

Em 2014, a Teia D’Impulsos entra no seu 4º ano de actividades. Pretende-se que o 

próximo ano de existência da TDI contribua para 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. 

O presente documento tem por intuito apresentar o programa das diversas actividades 

que a Direcção da Teia D’Impulsos (TDI) propõem para desenvolvimento e 

implementação ao longo do ano de 2014. Este Plano de Actividades será apresentado 

para discussão pelos associados da TDI na Assembleia Geral Ordinária que irá 

decorrer a 22 de Dezembro de 2013.  

Este Plano de Actividades encontra-se organizado em 2 capítulos: Actividade Geral da 

Teia D’Impulsos e Projectos para 2014. Importa no entanto registar que não se 

pretende a criação de um documento estanque que iria contra a dinâmica que norteia 

o funcionamento desta Associação. 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 aqui 

descritas. 
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I. ACTIVIDADE GERAL DA TEIA D’IMPULSOS 

i. Orgânica de Funcionamento da Teia D’Impulsos 

Em virtude do crescimento que a TDI demonstrou nos seus primeiros 3 anos de 

actividade, que reflectiu-se no aumento da complexidade da sua actividade, a orgânica 

de funcionamento do órgão executivo da associação exige uma reflexão de forma a 

torná-lo mais eficiente e com maior capacidade de resposta para todas as exigências 

que hoje em dia são colocadas à Teia D’Impulsos.  

Este esforço de reorganização teve o seu início já em 2013 com a criação da Direção 

Alargada, constituída pelos elementos da Direção eleita em conjunto com os 

associados da TDI eleitos para os restantes órgãos sociais e pelos que foram 

nomeados para o Conselho Consultivo, segundo o que ficou definido no Regulamento 

Interno de Funcionamento da associação.  

Foi ainda proposto em 2013 a constituição de Unidades Funcionais, que apesar de 

terem sido constituídas ainda não iniciaram a sua actividade. Mantendo este objectivo, 

que foi um dos propósitos do mandato da actual Direcção propõem-se: 

- Organização da TDI por Unidades Funcionais (UF): Cada unidade funcional 

será coordenada por pelo menos 2 elementos da Direção Alargada. A UF 

poderá depois ser enriquecida pelo contributo de outros associados ou 

colaboradores pontuais.  

- Cada UF terá uma autonomia relativa, pois todos os projectos terão de ser 

sancionados pela Direção Alargada. A sua composição não é estanque, 

funcionando em paralelo com as outras UF e partilhando os mesmos 

recursos humanos, técnicos e financeiros.  

- Propõem-se a dinamização das seguintes Unidades Funcionais, com os 

seguintes objectivos de actuação: 

a) UF de Gestão e Património: Gerir os recursos financeiros e o 

património da associação de forma a garantir a sua auto-

sustentabilidade e subsistência. 

b) UF de Comunicação e Imagem: Coordenar os meios de divulgação 

da actividade da Teia D’Impulsos. 

c) UF de Relações Externas e Espaço Associado: Gerir os contactos e 

o estabelecimento de parcerias com outras associações, bem como 

com outras entidades públicas ou privadas. Gerir a listagem de 

associados da TDI e promover o aumento do seu número. 

Dinamizar iniciativas que confiram mais valias aos associados da 

TDI. Gerir os projectos externos apresentados no âmbito do Espaço 

Associado. 

d) UF Cultural e Recreativa: Coordenar a realização dos projectos TDI 

de índole cultural e recreacional. 

e) UF de Intervenção Social: Coordenar a realização dos projectos TDI 

de âmbito solidário e de intervenção social. 
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f) UF de Desporto e Actividade Física: Coordenar a realização dos 

projectos TDI de índole desportiva e de promoção da actividade 

física na população. 

 

- Os vários projectos da TDI serão enquadrados em uma das UF da Direção 

Alargada. A coordenação dum determinado projecto pode diferir da 

coordenação da UF onde este projecto está inserido. Se a Direção o 

entender, projectos de maior magnitude serão assumidos pela Direção no 

geral e ultrapassam o âmbito das UFs. 

- Cada UF deverá reunir periodicamente para organizar os projectos que são 

da sua responsabilidade. A convocatória e dinamização das reuniões é da 

responsabilidade dos coordenadores da UF. 

- A Direção Alargada reunirá mensalmente, podendo esta periodicidade ser 

modificada sempre que se justifique pela necessidade de discussão de 

algum tema. Da Ordem de Trabalhos das Reuniões da Direção Alargada 

será incluído obrigatoriamente um ponto para que os coordenadores de 

cada uma das UF efectuem um balanço da actividade que está a ser 

desenvolvida pela respectiva UF.  

 

ii. Apresentação Pública: Teia D’Impulsos 2014   

Apresentação pública com convite endereçado aos associados e parceiros da TDI e 

aos meios de comunicação social, onde serão apresentadas as actividades âncora da 

TDI para 2014, possibilitando desta forma a divulgação atempada das várias 

actividades, bem como a promoção da TDI a nível local.  

A apresentação pública terá ainda o objectivo de promoção do livro da Teia D’Ideias – 

2ª Série. 

AGENDA: Janeiro 

Coordenação do Projecto: UF de Comunicação e Imagem 

 

iii. Comemoração do 3º Aniversário da Teia D’Impulsos 

Iniciativa em moldes a definir, a realizar no fim-de-semana de 16 de Março (Domingo), 

com o intuito de comemorar o terceiro aniversário da Associação e promover a 

actividade da Teia D’Impulsos.  

Tema e programa das comemorações a definir posteriormente. 

AGENDA: 15 a 16 de Março, local a definir. 

Coordenação do Projecto: UF de Comunicação e Imagem 
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iv. Divulgação da Teia D’Impulsos 

Uma condição essencial para alcançar o sucesso nos projectos que desenvolve 

consiste em garantir uma correcta divulgação da associação e das suas actividades. A 

estratégia de divulgação da Teia D’Impulsos será coordenada pela UF de 

Comunicação e Imagem. 

Com este objectivo assinalamos as seguintes iniciativas que se pretende dinamizar ao 

longo de 2014: 

- Website da Teia D’Impulsos, com o endereço www.teiadimpulsos.pt, 

pretende-se que este continue a ser um dos principais veículos de 

divulgação da associação.  

Pretende-se promover a interligação entre o website e as redes sociais, 

bem como outras estratégias para a melhoria da comunicação da Teia 

D’Impulsos. Vai ser pedida consultadoria a uma empresa de informática e 

webdesign. 

Coordenação do Projecto: Nuno Bernardino Vieira e Luís Gonçalves  

- Correio Electrónico e Mailing list, com o endereço de correio de 

teiadimpulsos@gmail.com. O correio electrónico continuará a ser a principal 

ferramenta de comunicação entre os elementos dos corpos sociais, 

associados, parceiros e os diversos participantes nos projectos da Teia 

D’Impulsos. Pretende-se trabalhar ainda na ampliação e organização da 

mailing list, que tem sido fundamental da divulgação dos projectos TDI. 

Coordenação do Projecto: Luís Matos e Luís Gonçalves   

- TDI nas Redes Sociais: Página de facebook, Canal de Youtube, Canal do 

Meo. É objectivo fundamental continuar a garantir uma presença dinâmica e 

interactiva da Teia D’Impulsos na web. A criar conta de twitter e outras para 

a promoção da TDI nas redes sociais.  

Coordenação do Projecto: Luís Gonçalves e Luís Brito 

- Newsletter: In Pulsos é o nome da Newsletter da Teia D’Impulsos que se 

pretende que tenha uma periodicidade prevista trimestral. É um dos 

instrumentos prioritários para comunicar as novidades da associação e dos 

seus projectos aos seus associados, parceiros e amigos.  

A sua principal forma de distribuição será no formato digital, no entanto 

também está prevista a impressão de uma edição em formato papel caso 

existam recursos para tal. 

Coordenação do Projecto: Luís Filipe António e Tiago Águas 

- Imprensa: A publicação e divulgação de Notas de Imprensa continuará a 

ser o meio mais frequentemente utilizado para passar a informação da 

associação aos órgãos de comunicação social.  

http://www.teiadimpulsos.pt/
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Pretende-se ainda fomentar a parceria com a Agência de Comunicação 

Criativa, que teve início em 2013. 

Coordenação do Projecto: Nuno Bernardino Vieira, Carla Alfarrobinha e 

Carla Vieira.  

 

v. Programa de Rádio: Impulso 

A Teia D’Impulsos em 2014 vai continuar a manter um espaço semanal na 

programação da Rádio Costa D’Oiro, fruto da parceria que foi criada logo desde o 

início com esta rádio. 

O Programa “Impulso” tem como principais objectivos a divulgação das actividades da 

Teia D’Impulsos e a reprodução na íntegra dos conteúdos da Teia D’Ideias. A outra 

prioridade passa por ser uma porta aberta para o Associativismo regional, com 

principal destaque para as Associações com sede em Portimão. Pretende-se tornar 

este num espaço nobre de divulgação das principais actividades do movimento 

associativo em Portimão, tornando-se assim num catalisador das parcerias que 

possam ser estabelecidas entre a Teia D’Impulsos e as outras Associações regionais. 

AGENDA: Semanal, quinta-feira, 20h – 22h (reposição aos sábados 11h – 13h) 

Coordenação do Projecto: UF de Comunicação e Imagem - Luís Gonçalves e Nuno 

Bernardino Vieira 

 

vi. Património da Teia D’Impulsos 

A inteligente e responsável gestão dos recursos financeiros e do património da TDI é 

uma das prioridades de actuação dos órgãos sociais da associação, cultivando a 

independência financeira da TDI em relação a organismos públicos. Para isso é 

fundamental o desenvolvimento de actividades que possam gerar proveito económico 

que possibilite a sustentabilidade da instituição. 

É também objectivo manter o protocolo de colaboração com o Portimão Business 

Center de forma a garantir a manutenção do espaço físico que hoje alberga a sede da 

Teia D’Impulsos.   

Coordenação do Projecto: UF de Gestão e Património 

 

vii. Parcerias 

A realização de projectos em comum com outras entidades, locais ou privadas, de 

forma a aproveitar sinergias produtivas existentes é também um dos objectivos de 

actuação da TDI. O desenvolvimento destas parcerias estará dependente de 

interacções com outras entidades que passam surgir ao longo de 2014. 

Coordenação do Projecto: UF de Relações Externas e Espaço Associado 
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viii. Espaço Associado 

Para além das actividades que desenvolve, o número de associados que participam 

activamente na orgânica da associação é um elemento chave para garantir a 

sustentabilidade e o sucesso da TDI a longo-prazo. Pretende-se desencadear ao 

longo do ano iniciativas que convidem mais indivíduos a juntarem-se à Teia, 

nomeadamente: 

- Disponibilização nas actividades públicas da TDI de informação acerca da 

associação, bem como de fichas de inscrição como associado. 

- Criar condições favoráveis para associados da TDI nas actividades 

realizadas pela associação, bem como em parcerias em actividades que 

sejam efectuadas com outras entidades. 

- Criação de parcerias com vantagens para associados, nomeadamente no 

sector do comércio e dos serviços. 

- Criação e distribuição do Cartão de Associado da TDI, que identifica os 

associados e permite o acesso às vantagens de associado. 

- Incentivo e apoio para os associados da TDI desenvolvam projectos no 

âmbito do Espaço Associado, que possam ser uma mais-valia para o 

desenvolvimento da associação. 

Coordenação do Projecto: UF de Relações Externas e Espaço Associado 
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II. PROJECTOS TEIA D’IMPULSOS PARA 2014 

 

i. Rota do Petisco de Portimão 2014 

Após o sucesso das três primeiras edições, pretende-se levar a cabo a 4ª Edição 

deste projecto onde a promoção da gastronomia algarvia, dos estabelecimentos de 

restauração participantes e da animação social da cidade são os principais objectivos.  

A estrutura e funcionamento da Rota do Petisco de Portimão 2014 será apresentada 

noutro documento específico, no entanto salientamos o interesse de manter o modelo 

base, com algumas alterações que permitam a sua potenciação.  

Continuará a ser uma prioridade a aposta na divulgação do projecto a nível regional e 

nacional, de forma a tornar a Rota numa atracção turística da cidade, continuando a 

percorrer o caminho de vir a tornar Portimão a “Capital Portuguesa do Petisco”. 

AGENDA:  - 5 de Setembro a 12 de Outubro de 2014: Rota do Petisco de Portimão 

2014 

- Local: A desenvolver em Portimão (Portimão, Praia da Rocha e Alvor) 

e em Ferragudo. A ponderar a inclusão de outras zonas convidadas.  

Coordenação do Projecto: Direção 

 

ii. Vela Solidária 

A Vela Solidária é um projecto de cariz social que associa a prática da vela à melhoria 

da qualidade de vida dos seus beneficiários, elevando as suas competências em áreas 

como: 

- Relações inter pessoais; 

- Integração Social; 

- Gestão de conflitos; 

- Superação das dificuldades/adversidades; 

- Comunicação; 

- Liderança e trabalho em equipa; 

- Estimulação cognitiva e motora. 

Em 2013 após candidatura apresentada à Fundação EDP fomos um dos projectos 

vencedores do EDP Solidária. Este acontecimento e apoio impõe um acréscimo de 

responsabilidades e implementação de um plano financeiro, que implica o aumento do 

número de parceiros e uma relação de compromisso por parte das entidades e grupos 

beneficiários. 

Desta forma 2014 será um ano de afirmação da Vela Solidária com a expansão das 

suas actividades para Lisboa e Porto, suportadas por parcerias com escolas de vela 

locais. Será também o ano em que o número de instituições e grupos de beneficiários. 
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Desta forma pretendemos continuar a aumentar o número crianças, jovens e pessoas 

portadoras de deficiência que praticam vela e são estimuladas a desenvolver as 

competências já mencionadas. 

Quanto à escola de Vela Adaptada, pretendemos duplicar para 10 o número de 

velejadores e temos como objectivo participar em todas as provas de âmbito nacional, 

no ano de 2014. 

No que respeita aos Embaixadores da Vela Solidária, estarão grande parte do ano no 

Brasil e Caraíbas, locais onde pretendemos realizar várias sessões de esclarecimento 

e sensibilização. 

Para além das actividades regulares, pretende-se realizar 2 dias de actividades para 

os nossos parceiros, a volta ao Algarve em vela adaptada, um leilão (5 de Abril), entre 

outras iniciativas, com o objectivo de divulgar este projecto e angariar mais parceiros. 

Coordenação do Projecto: UF de Desporto e Actividade Física 

 

iii. Teia D’Ideias 

Pretende-se manter o modelo geral da Teia D’Ideias, estando programada a 

realização de um total de 10 episódios ao longo de 2014.  

A divulgação dos temas será efectuada trimestralmente. A selecção de temas e 

convidados continuará a ser da exclusiva responsabilidade da Teia D’Impulsos. 

Pretende-se ainda em 2014 publicar a 3ª Edição do Livro Teia D’Ideias, onde estejam 

descritos os comentários e as conclusões mais importantes de cada uma das tertúlias 

da 3ª edição, amplificando assim a difusão das ideias que nasceram nesta Teia. 

Pretende-se manter a parceria com a Editora Arandis para a publicação do Teia 

D’Ideias e de eventuais outras obras publicadas pela Teia D’Impulsos. 

AGENDA:  - 10 edições anuais (pausa de Agosto a Setembro de 2014), 21h.  

O local será genericamente a Sala Multiusos da Casa Manuel Teixeira 

Gomes, mas em função da temática a abordar pode-se justificar a 

realização em outro local. 

  Programação do 1º Trimestre de 2014: 

» 22 de Janeiro: O Estado da Saúde no Barlavento Algarvio 

» 19 de Fevereiro: Gerações mais Qualificadas, Gerações Mais 

Desempregadas 

» 26 de Março: Família - A célula social está a ser devidamente 

apoiada? 

- Dezembro de 2014: Publicação da 3ª Edição das Conclusões da 

Teia D’Ideias.  

Coordenação do Projecto: Direção 
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iv. Jornadas do Arade 

Após a edição das Jornadas do Associativismo Desportivo em 2011 e das Jornadas do 

Desporto em 2013, pretende-se voltar a realizar umas Jornadas de âmbito mais 

alargado em 2014, tendo como fio condutor a promoção do desenvolvimento dos 

municípios da Bacia do Arade. Pretende-se efectuar candidatura a fundos de 

financiamento para a realização destas Jornadas. 

AGENDA: Maio 2014 

Coordenação do Projecto: Direção 

 

v. Impulsos Solidários 

No campo de acção social da Teia D’Impulsos definem-se como projectos prioritários 

para 2014 os seguintes: 

a) À Bola para Ajudar: Pretende-se reeditar a parceria com o Portimonense 

Sporting Clube, num projecto onde os adeptos do Portimonense são 

convidados a um acto solidário em moldes a definir em prole duma instituição 

da cidade. 

AGENDA: A definir (Abril de 2014 – Proposta de 27/04, no jogo com o 

Académico Viseu) 

Coordenação do Projecto: UF de Intervenção Social 

b) Rota Solidária, a reeditar em 2014. Pretende-se desenvolver o modelo de 

candidaturas das instituições interessadas para serem beneficiadas com a 

verba angariada na Rota do Petisco 

Coordenação do Projecto: UF de Intervenção Social 

c) Leilão Solidário, leilão a ser realizado em Abril para angariação de fundos para 

o projecto Vela Solidária. 

Coordenação do Projecto: UF de Desporto e Actividade Física 

 

vi. Ler Portimão 

Ler Portimão visa associar os espaços da cidade à sua história. Em suma, fazer as 

paredes falar, reviver memórias de uma forma apelativa e interactiva. O passado da 

cidade irá ser percorrido como um livro a céu aberto, pronto a ser lido por quem 

percorre as suas ruas. A cada página, uma história associada a um ponto de 

interesse. 

O ponto de interesse não é necessariamente um elemento de património material. 

Quer pela acção do Homem, quer por outras circunstâncias externas à sua vontade, 

esse património é, actualmente, muito limitado. Daremos prioridade não ao que o 

espaço é hoje, mas ao que foi noutros tempos. O resto ficará a cargo da narrativa que 

contaremos e da própria imaginação do “leitor”. 

http://www.teiadimpulsos.pt/


 
Plano Actividades 2014 

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva 
www.teiadimpulsos.pt  – teiadimpulsos@gmail.com 

Através de meios tecnológicos (QR code, Plataforma iBeaken) ou de guias escritos, o 

visitante será convidado a aceder a sucessivas camadas de informação sobre aquele 

ponto, numa perspectiva que parte do particular para o geral. Em cada ponto é 

sugerido o prosseguimento da rota numa ou mais direcções, dependendo do interesse 

do visitante numa ou noutra temática. De ponto em ponto, percorrendo a cidade, 

descobrirá uma narrativa sobre o passado da cidade, tudo por sua própria iniciativa. 

Propõe-se, assim, uma visita ao passado da cidade numa lógica de “faça você 

mesmo”, sem a necessidade de intermediários. 

Os percursos reger-se-ão pelos seguintes princípios: constituídos por 7 pontos de 

interesse; com uma unidade temática; passíveis de serem percorridos a pé; circulares, 

de modo a que o “leitor” possa iniciá-los em qualquer ponto. 

Assim, à curiosidade pela descoberta do passado da cidade em que se vive ou que se 

visita, à possibilidade de se ter um programa cultural diferente, alia-se também a 

componente desportiva. O “leitor” será convidado a fazer um salutar percurso a pé e, 

porque não, a convidar amigos e familiares a acompanhá-lo nesta aventura. 

O projecto vai arrancar com 4 percursos. Mas a ideia é que Ler Portimão não seja um 

projecto estanque, mas sim que esteja em constante crescimento, em termos de 

percursos e actividades associadas, não só pelo trabalho dos organizadores e pela 

vontade dos patrocinadores, como também pelas sugestões dos próprios “leitores”. 

 

Cronograma do Projecto (Fase I) 

Janeiro-Março 2014 

Pesquisa bibliográfica e documental.  

Organização dos percursos.  

Redacção dos conteúdos. 

Abril 2014 
Tradução dos conteúdos. 

Introdução destes na plataforma informática 

Maio 2014 Implementação no terreno 

Dezembro 2014 
Balanço do 1º ano do Ler Portimão. 

Planificação do alargamento do projecto. 

 

Coordenação do Projecto: UF Cultural e Recreativa - Carla Vieira 

 

vii. 2ª Feira do Associativismo de Portimão  

A Teia D’Impulsos entende como uma das suas missões prioritárias a dinamização do 

movimento associativo em Portimão, pois acreditamos que as associações da cidade 

podem desempenhar um papel fundamental na sua revitalização económica e social. 

No entanto, a força do movimento associativo depende da sua coordenação e do 

estabelecimento de objectivos transversais e comuns.  
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Objectivo no início do ano organizar reunião de trabalho com as outras associações 

para definir uma Comissão Organizadora e iniciar o projecto. 

AGENDA: Junho de 2014  

Coordenação do Projecto: UF de Relações Externas. 

 

viii. Teia In’Forma  

Ao longo do ano de 2014 pretende-se dar início a um novo projecto da Teia 

D’Impulsos, no âmbito da formação.  

As características do projecto serão posteriormente apresentadas em um documento 

específico. Como prioridade, desenvolvimento de actividade formativa para dirigentes 

associativos.  

AGENDA: A definir  

Coordenação do Projecto: UF de Intervenção Social  

 

ix. FOrA - Festival da Oralidade do Algarve 

Realização de um festival de 2 dias, subordinado à divulgação da Tradição e 

Património Oral do Algarve. O festival realizar-se-á em vários espaços dentro de um 

eixo da cidade (centro da cidade), com pequenas sessões (30-45 minutos) a decorrer 

sucessiva ou mesmo simultaneamente. Essas sessões serão de diversa índole: 

palestras, oficinas de oralidade (lenga-lengas, pragas, adivinhas), sessões de 

contadores de histórias, concertos de música tradicional, aulas de danças tradicionais.  

AGENDA: Um fim-de-semana de Julho. Privilegiar o período de final de tarde-noite 

numa Sexta e Sábado. 

Coordenação do Projecto: UF Cultural e Recreativa 

 

x. Participação nas Comemorações do Centenário do Portimonense Sporting 

Clube 

A Teia D’Impulsos em 2014 vai-se aliar às comemorações do centenário do 

Portimonense Sporting Clube com a realização de duas iniciativas, uma edição 

especial do Teia D’Ideias dedicada na íntegra ao clube e na realização da iniciativa À 

Bola para Ajudar. 

 

xi. Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril 

Trata-se de uma colecção de testemunhos sobre o 25 de Abril de 1974: 25 políticos, 4 

militares, 74 cidadãos que o viveram, 70 cidadãos das gerações pós-25 de Abril. Dada 

a dimensão do projecto, seria pouco viável conseguir finalizá-lo, com qualidade, até 25 

de Abril de 2014. A ideia é torná-lo num projecto de continuidade ao longo de todo 

ano, cujos resultados finais (o livro em si) apenas será editado a 25 de Abril de 2015. 

http://www.teiadimpulsos.pt/
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Essa continuidade será assegurada através da construção de um blogue, associado a 

uma página de Facebook, onde serão partilhados, gradualmente, alguns dos 

testemunhos que irão figurar da edição em papel. Junto com os testemunhos, também 

poderão ser partilhados outros materiais: fotos, artigos de imprensa da época, outras 

fontes documentais. Além de servir de suporte de divulgação do projecto, estas 

plataformas também assegurarão um permanente diálogo com o público.  

Tal poderá ser uma mais-valia para a qualidade dos conteúdos finais publicados em 

2015. A considerar também a realização de alguns encontros / tertúlias tendo como 

fundo a temática do 25 de Abril.  

AGENDA: Início a 25 de Abril 2014 – Final a 25 de Abril de 2015. 

Coordenação do Projecto: UF Cultural e Recreativa 

 

xii. Flashmob Viva Portimão  

Realização de um Flashmob para a promoção da cidade e dos projectos da Teia 

D’Impulsos. 

AGENDA: Junho de 2014. 

Coordenação do Projecto: UF Comunicação e Imagem - Luís António 

 

xiii. Mercadinho 

Como objetivos essenciais para a realização do evento podemos apontar o seguinte:  

- Reunir, pelo menos, 45 expositores de produtos com originalidade, dando primazia 

ao que é feito à mão. No entanto, se for uma marca com produtos pouco comuns e 

mantenha o cariz de originalidade é também é válido;  

- Ter um pequeno palco e selecionar um programa de atividades culturais, para haver 

alguma animação durante o evento, como por exemplo: Novos DJ’s a passarem 

música durante a tarde e noite; apresentação de marcas presentes, para quem 

quisesse falar sobre o seu produto, ou até ter um desfile, no caso de marca de roupa.  

- Angariar um parceiro com notoriedade, como por exemplo, uma blogger de sucesso, 

que tenha milhares de seguidores também aqui na região e que, uma vez que 

mencionasse no seu blog que estaria presente neste evento, com produtos seus (há 

bloggers com produtos com a sua assinatura) isso daria, por sua vez, alguma 

notoriedade ao evento e poderia ser uma grande fonte de divulgação e angariação de 

visitantes.  

O sucesso deste tipo de eventos pode ser tanto maior, quanto mais exclusivo na sua 

duração. Este mercado duraria 1 dia e meio, sendo que se iniciaria a meio da tarde de 

6ª feira e acabaria Sábado à noite.  

AGENDA: Periodicidade trienal, de forma a ser realizado antes do Verão (Maio), no fim 

do Verão (Outubro) e na época de Natal (Dezembro). 

Coordenação do Projecto: UF Intervenção Social - Diana Condesso 

http://www.teiadimpulsos.pt/


 
Plano Actividades 2014 

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva 
www.teiadimpulsos.pt  – teiadimpulsos@gmail.com 

 

xiv. A minha e a nossa Poesia 

A minha e a nossa poesia é um encontro e uma oportunidade de partilha da palavra 

poética escrita, dita, e de cuja diversidade (de autores e de formas de escrita poética), 

tal como se deu conta na tertúlia efectuada no dia 28 de Março de 2013 

Espera-se ainda a participação de outros autores e leitores de poesia, que serão 

convidados a trazer poesia e participar na leitura, num necessário exercício de 

cidadania.  

AGENDA: Março de 2014. 

Coordenação do Projecto: UF Cultural e Recreativa 

 

xv. Caminho dos Presépios 2014 

Após a primeira edição em 2013, pretende-se reeditar o projecto em 2014. 

Este projecto surgiu com os objectivos de favorecer a circulação pedonal nas zonas 

comerciais tradicionais do centro de Portimão e de Ferragudo durante a época 

natalícia, promover os estabelecimentos do comércio tradicional e da restauração e 

promover a animação social e cultural do centro de Portimão e de Ferragudo. 

O Caminho dos Presépios consiste na criação de percursos pedonais onde os 

participantes são convidados a visitar diversos presépios, que se encontram no interior 

dos estabelecimentos comerciais aderentes, sendo propriedade do próprio 

estabelecimento, ou, noutros espaços de acesso público, sendo apresentados por 

entidades públicas, privadas ou por particulares. 

Após os 43 estabelecimentos de comércio e restauração aderentes a esta iniciativa no 

primeiro ano, pretende-se alcançar a meia centena de participantes. 

AGENDA: Dezembro de 2014. 

Coordenação do Projecto: UF Cultural e Recreativa 

 

http://www.teiadimpulsos.pt/


 
Plano Actividades 2014 

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva 
www.teiadimpulsos.pt  – teiadimpulsos@gmail.com 

Cronograma de Actividades da Teia D’Impulsos para 2014 

Janeiro 

22: Teia D'Ideias: “O Estado da Saúde no Barlavento 
Algarvio” 

Fim do mês: Apresentação pública: TDI 2014. 

Fevereiro 
19: Teia D'Ideias: “Gerações mais Qualificadas, 
Gerações Mais Desempregadas” 

Março 

16-17: Aniversário TDI 

26: Teia D'Ideias: “Família - A célula fundamental da 
sociedade está a ser devidamente apoiada?” 

A Minha e a Nossa Poesia 

Abril 

Teia D'Ideias 

Leilão Solidário (Vela Solidária) 

25: Lançamento do Projecto 25 Abril 40 anos 

27: À Bola para Ajudar 

Maio 

Teia D'Ideias 

Arranque do Ler Portimão 

Mercadinho 

Jornadas do Arade 

Junho 

Teia D'Ideias 

2ª Feira do Associativismo 

Flashmob Viva Portimão 

Julho 
4-5: FOrA 

Teia D'Ideias 

Agosto  

Setembro 5: Abertura Rota do Petisco 2014 

Outubro 

12: Encerramento Rota do Petisco 2014 

Teia D'Ideias 

Mercadinho 

Novembro Teia D'Ideias 

Dezembro 

Teia D'Ideias 

Lançamento do livro Teia D'Ideias 3ª série  

Mercadinho 

Caminho dos Presépios 2014 

 

 

Portimão, 22 de Dezembro de 2013 

  

A Direcção da Teia D’Impulsos 
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