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NOTA DE IMPRENSA
Edição nº 10/2013
Assunto: Segundo Aniversário da Teia
D’Impulsos

TEIA D’IMPULSOS COMEMORA O SEU SEGUNDO ANIVERSÁRIO E
APRESENTA A 3ª EDIÇÃO DA ROTA DO PETISCO DE PORTIMÃO

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI) comemorou no
passado dia 16 de Março de 2013 o seu segundo aniversário. Foram dois anos
recheados de projectos e marcados por uma presença activa e dinâmica no
movimento associativo algarvio. Os Impulsos têm-se repetido de forma consistente e
em crescendo, o que só tem sido possível graças a uma profícua teia de parcerias e
colaborações com entidades públicas, privadas e pessoas a nível individual. Os
Órgãos Sociais da Teia D’Impulsos expressam desde já a sua gratidão a todos que
acreditaram neste projecto e o abraçaram como seu.
O dia do segundo aniversário foi assinalado com um vasto programa. Ao longo do dia
decorreram as 2ª Jornadas do Desporto, uma co-organização com a Câmara
Municipal de Portimão e com o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, que tiveram
lugar no Auditório do Museu Municipal de Portimão com a presença de várias dezenas
de participantes. O tema em destaque foi os caminhos a tomar para alcançar sucesso
na formação desportiva. Ao final da tarde, teve lugar a terceira edição do ciclo de
conferências “Conversas sobre Cidadania”. A convidada foi a Dra. Isabel Guerreiro
que desenvolveu a temática “Crise Social e Económica – Um estímulo à Cidadania
Activa?”. Do desenvolvimento da tertúlia, salientamos a reflexão sobre o papel que a
Globalização tem tido na mudança dos hábitos de Cidadania.
O ponto alto do dia foi, no entanto, a apresentação das linhas gerais da Rota do
Petisco de Portimão 2013, que decorreu no Restaurante F Food & Wine pelas 22h do
dia 16 de Março. A 3ª edição da Rota vai ter início no dia 6 de Setembro e prolongarse até 13 de Outubro de 2013. Após o sucesso das edições anteriores, onde se
destaca a comercialização de mais de 35.000 Ementas da Rota em 2012, os
objectivos da iniciativa repetem-se, nomeadamente a promoção da restauração e da
gastronomia tradicional de Portimão, a animação social e cultural da cidade e o
enriquecimento da oferta turística do concelho. O modelo de funcionamento também
será o mesmo, mantendo-se ainda o preçário das ementas da rota, € 2,50 na
modalidade petisco e € 2,00 na modalidade doce regional.
Para além de replicar o modelo original, foram apresentadas algumas inovações com
o intuito de dar ainda mais dinamismo a este projecto. Pretende-se consolidar a Rota
do Petisco de Portimão como uma atracção turística da cidade. O lema desta 3ª
edição será fazer de Portimão a Capital Nacional do Petisco! É fundamental continuar
a “vender” a Rota do Petisco de Portimão como uma das principais atracções da
época estival a nível regional. Para que a Rota continue a crescer é objectivo alargar a
sua área de influência, o que passará pela criação duma zona da Rota em Alvor, fruto
de uma parceria com a Associação Alvorecer. Pretende-se ainda que o conceito da
Rota do Petisco galgue os limites do concelho de Portimão. Uma das novidades da
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edição de 2013 será a inclusão de uma Zona Extra, correspondente a uma localidade
vizinha convidada a engrossar a Rota. O Passaporte vai continuar a ser o melhor
amigo dos Petiscadores, para além das informações habituais, este vai ser ainda
colorido pela “Rota do Comércio Tradicional”. Os estabelecimentos comerciais
representados nesta rota oferecerão vantagens na aquisição dos seus bens e serviços
aos participantes da Rota, mediante a apresentação do respectivo passaporte. Esta
será uma oportunidade de contribuir para a dinamização do comércio local,
incentivando os participantes a alternarem a ida às compras com um petisco.
Em 2013 vamos também refrescar a imagem da Rota do Petisco de Portimão, esta
renovação será da responsabilidade do MODO da artista plástica Inês Barracha. Na
sua terceira edição, a Rota também vai ser solidária. Ao iniciarem o seu roteiro, todos
os petiscadores serão convidados a fazer um donativo de € 1.00. O valor angariado
nos “Mealheiros da Rota”, será depois entregue a uma ou mais instituições de
solidariedade social, que serão brevemente identificadas pela organização do projecto.
Mantém-se a aposta no Programa de Animação Cultural da Rota do Petisco de
Portimão, com a preparação dum programa recreativo e de eventos culturais que se
cruze com o roteiro gastronómico. Este programa será mais uma vez constituído por
diversas manifestações artísticas, com destaque para a música, a animação de rua e
as exposições de artes plásticas. Entre as novidades do Programa de Animação
Cultural para esta edição pode-se já adiantar a realização da “Rota da Ilustração”, da
“Festa do Vinho do Algarve”, das “Noites Longas da Rota” e de festas temáticas da
Rota do Petisco de Portimão.
Nesta apresentação da Rota do Petisco de Portimão, fruto da fundamental parceria
com o Município de Portimão, esteve presente o Presidente da Câmara, Dr. Manuel da
Luz. Na sua intervenção, o Dr. Manuel da Luz salientou a potencialidade que a Rota
do Petisco representa para a promoção da cidade e para a atracção de novos
visitantes. A Rota de Petisco de Portimão pode ser um factor de diferenciação das
restantes localidades do Algarve, em particular se o conceito de Capital do Petisco for
divulgado com sucesso a nível nacional.
Estas são apenas algumas das novidades para a Rota do Petisco de Portimão 2013,
um projecto cuja dinâmica poderá crescer exponencialmente em função duma
participação activa de diferentes sectores da nossa sociedade local. A Rota fez
renascer na cidade um conceito outrora esquecido, o ”petisco”. Mais do que uma
forma de convívio e diversão, porque não pensarmos no “petiscar” como uma
oportunidade de desenvolvimento económico para a cidade? A Teia D’Impulsos deixa
então aqui, a todos os Portimonenses, um desafio: vamos, em 2013, fazer de Portimão
a Capital do Petisco!
Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos
em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.

Portimão, 18 de Março de 2013
A Direção da Teia D’Impulsos
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