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Assunto: Caminho dos Presépios

O Caminho dos Presépios está prestes a começar

O Natal de 2013 vai ser diferente. A Teia D'Impulsos, em parceria com a Junta de
Freguesia de Ferragudo, a Junta de Freguesia de Portimão e a Câmara Municipal de
Portimão, convida-o a visitar os presépios de Portimão e Ferragudo e a aproveitar as
ofertas especiais disponibilizadas pelos estabelecimentos aderentes. Entre no espírito
da época enquanto faz as suas compras e se delicia com irresistíveis iguarias.
O Caminho dos Presépios começa a ser percorrido já no próximo dia 14 de
Dezembro e continua até 5 de Janeiro. São 43 os estabelecimentos de comércio e
restauração que aderiram a esta iniciativa (33 em Portimão e 10 em Ferragudo), aos
quais se juntaram particulares e entidades públicas e privadas que também quiseram
abraçar o desafio, num total de cerca de 60 presépios que estarão em exposição
espalhados pelas artérias do centro das duas localidades.
Portimão e Ferragudo ganharão um novo colorido nesta quadra. Primeiro, com o
encanto dos presépios. Visando assegurar a originalidade e a qualidade, o Caminho
irá premiar os três presépios melhor elaborados, o mais criativo e o que transmite uma
melhor mensagem. Depois, o Caminho também visa a promoção do comércio
tradicional e da restauração local. Ao entrar nos estabelecimentos e ao fazer as suas
compras, o visitante irá usufruir das Ofertas Especiais do Caminho: descontos na
aquisição de produtos, menús especiais, brindes, entre outros.
Toda a informação acerca da localização dos presépios, horário de visita e das Ofertas
Especiais do Caminho estará disponível no folheto de divulgação da iniciativa, que
será distribuído nos estabelecimentos aderentes e nos pontos de informação turística
das duas localidades. Será ainda possível aceder a esta informação no website da
Teia D’Impulsos.
Fica, então, marcado o início do Caminho dos Presépios para o próximo dia 14 de
Dezembro. A abertura oficial terá lugar pelas 15 horas, em Ferragudo, junto ao Posto
de Correios (Largo Rainha D. Leonor), integrada no programa de animação da 9ª
ARTENATA.
Trilhe o Caminho connosco!
Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da associação Teia D’Impulsos
em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.
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