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TEIA D’IMPULSOS MARCOU A AGENDA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

DA CIDADE DE PORTIMÃO COM OS TEMAS ASSOCIATIVISMO E 

CIDADANIA ACTIVA 

 

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI) participou 

activamente nas comemorações oficiais do Dia da Cidade de Portimão através do seu 

projecto Teia D’Ideias.  

Após o sucesso e pertinência dos temas debatidos na primeira série de tertúlias, que 

decorreram entre Outubro de 2011 e Junho de 2012, as principais conclusões de cada 

debate foram transcritas com o objectivo de produzir a publicação “Teia D’Ideias: 

Espaço de Cidadania - 1ª série de debates”, onde se agregaram todos estes 

registos. Esta obra, que contou com a coordenação de Carla Vieira, teve a sua 

apresentação no passado dia 10 de Dezembro na Casa Manuel Teixeira Gomes. 

Regista-se que esta primeira edição foi dedicada à memória do Padre Arsénio Castro 

da Silva, que foi um dos 58 convidados que deram o seu contributo a este ciclo de 

debates. O programa da apresentação desta publicação foi ainda enriquecido com 

uma conferência subordinada ao tema “Cidadania Activa – A importância da 

Intervenção Social nos tempos que correm”, que teve como prelector Manuel da 

Luz, Presidente da Câmara Municipal de Portimão. 

A participação da Teia D’Impulsos nas comemorações do Dia da Cidade prosseguiram 

no dia 12 de Dezembro na Casa Manuel Teixeira Gomes com mais um episódio desta 

série de debates, que teve como tema: “O Associativismo e a Cidade – Juntos ou 

de costas voltadas?”. 

Nos tempos que correm o associativismo enfrenta novas dificuldades e novos 

desafios. São no entanto também tempos de novas oportunidades, onde o movimento 

associativo pode ser uma resposta para uma sociedade em plena crise de valores. A 

Teia D’Impulsos desafiou os seus convidados a reflectir sobre aquilo que o movimento 

associativo pode fazer pela cidade de Portimão, contribuindo para o seu crescimento 

social, cultural e económico. Responderam afirmativamente a este repto Ana 

Figueiredo (Junta de Freguesia de Portimão), António Filipe Parra Martins 

(Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto), 

Armando Santana (Clube União Portimonense), João Bota (TIPO – Teatro Infantil de 

Portimão), Nuno Monteiro (PORTISUB – Clube Subaquático de Portimão), Francisco 

Guerreiro (Associação Barman Barlavento Arade), Nilza Fonseca (Associação 

Santomense e Amigos do Algarve) e Ivo Carvalho (Associação Alvorecer).  

A tertúlia prolongou-se pela noite dentro alimentada pelo entusiasmo dos 

intervenientes, que preferiram trocar as mágoas das dificuldades financeiras e das 

faltas de apoios, que grande parte das associações sente hoje em dia, por uma visão 
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aberta para o futuro do movimento associativo em Portimão, reflectindo nos passos a 

dar para o seu crescimento. 

Entre as oportunidades e desafios actuais para as associações, identificados pelos 

participantes no debate, destacamos o papel das associações como eixo de ligação 

entre o poder político e a comunidade, a necessidade de novos modelos de gestão 

responsável, as suas funções de intervenção social numa sociedade em crise 

cultivando os princípios da solidariedade e da partilha, o seu contributo para o 

desenvolvimento local, e ainda, o seu papel na formação cívica dos mais jovens 

fomentando os valores da cidadania.  

Foi dada uma especial importância para a opção pelas sinergias e parcerias entre 

associações e com outras entidades publicas e privadas como garantia fundamental 

para a sua sustentabilidade quando os recursos financeiros escasseiam. Numa visão 

optimisma, a crise económica é entendida pelas associações como uma oportunidade 

para o movimento associativo. As necessidades criadas pelo novo paradigma social 

podem fazer com que os cidadãos procurem mais as suas associações locais, seja 

com um ituito recreativo, cultural, social ou desportivo.     

Foram muitas as ideias que surgiram desta Teia, tendo todas elas como denominador 

comum a necessidade de sinergias frutíferas entre as várias associações da cidade de 

Portimão. Salientaram-se linhas orientadoras como o desenvolvimento de um forum de 

troca de experiências e de trabalho conjunto entre os vários intervenientes do 

movimento associativo, a criação de uma estrutura a nível municipal que agilize o 

contacto e o apoio concedido pelo município à actividade das associações, o 

desenvolvimento de iniciativas que dêm a conhecer as associações aos cidadãos, a 

criação de uma plataforma digital que potencie a divulgação e a coordenação das 

actividades das associações entre si, ou como o investimento na formação dos 

dirigentes associativos.   

O encontro esteve aberto à participação de todos os interessados que assistiram ao 

vivo à tertúlia, destaque para o contributo de Isabel Guerreiro, Vereadora da Câmara 

Municipal de Portimão, que sublinhou que os principais recursos com que o município 

pode apoiar actualmente as associações passam pela utilização dos espaços 

municipais de qualidade que temos ao dispor e pelo suporte que pode ser fornecido 

pelo trabalho qualificado dos seus recursos humanos.  

Esta Teia D’Ideias contou, mais uma vez, com a organização da Teia D’Impulsos, em 

parceria com a Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, tendo contado 

ainda com o apoio da Pastelaria do Arade e da Delta na realização do coffee-break. 

Para 9 de Janeiro está já agendado o  4º episódio desta 2ª série da Teia D’Ideias, 

subordinado ao tema “Delinquência juvenil – a integração na sociedade”. 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, 17 de Dezembro de 2012 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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