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Teia de Ideias debate o Turismo de Cruzeiros em Portimão 

A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a 

Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, encontra-se a organizar um 

ciclo de debates, denominado Teia de Ideias. Com esta iniciativa pretende-se 

dinamizar um espaço mensal de discussão de ideias em Portimão sobre diversas 

temáticas que dizem respeito à cidade e à região. 

Este espaço de debate, que decorrerá na Casa Manuel Teixeira Gomes, contará com 

a participação de 3 a 4 convidados, que ao longo de cerca de 90 minutos poderão 

expôr os respectivos pontos de vista acerca do tema escolhido. A tertúlia será 

registada em formato audio sendo posteriormente transmitida em diferido pela Rádio 

Costa D’Oiro no programa “Impulso”. 

Estes encontros serão abertos à participação de todos os interessados, que poderão 

assistir ao vivo aos encontros, salientando-se que está prevista a possibilidade de 

intervenção no debate pelos presentes na plateia. 

 

A 1ª edição da Teia De Ideias vai decorrer no dia 12 de Outubro de 2011 às 21h. O 

assunto em análise será: “Turismo de Cruzeiros em Portimão – Uma oportunidade de 

futuro”. Questões como o impacto do Turismo de Cruzeiros na economia local, passos 

a dar no futuro para garantir o crescimento local deste nicho de mercado, ou o futuro 

do Porto de Cruzeiros de Portimão, serão analisadas pelos convidados presentes. 

Esta 1ª edição da Teia De Ideias contará com a presença no painel de discussão do 

Dr. Manuel da Luz, Presidente da Câmara Municipal de Portimão; do Sr. Carlos 

Guarita, Director-geral da Pullmantur em Portugal (empresa de cruzeiros) e do Sr. 

António Manuel Silva, autor do blog portimaocruise@blogspot.com. Está ainda prevista 

a participação de um representante do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, 

que aguarda confirmação.      
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Encontra-se já agendada também a edição de Novembro da Teia de Ideias que 

vai decorrer no dia 9 de Novembro e será subordinada ao tema: “A Segurança 

em Portimão”. Em Dezembro a temática a abordar será o “Empreendedorismo 

– O segredo para vencer em tempos de crise” no dia 14.  

Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia 

D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt. 

 

Portimão, 04 de Outubro de 2011 
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