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Impulsos para revitalizar o centro da cidade de Portimão   

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

Câmara Municipal de Portimão, a Rádio Costa D’Oiro e a ETIC Algarve, vai realizar o 

quinto episódio do ciclo de debates Teia D’Ideias, subordinado ao tema: “Revitalizar 

Portimão – Perspectivas para o centro da cidade”.  A Casa Manuel Teixeira Gomes em 

Portimão recebe este espaço mensal de discussão de ideias, que vai decorrer no 

próximo dia 8 de Fevereiro, às 21h.  

Portimão não é um caso isolado, por todo o país várias cidades vivem diariamente 

este desafio de não deixar morrer os seus centros históricos e os seus centros 

económicos tradicionais. As barreiras a ultrapassar são várias, como o são as 

limitações urbanísticas das zonas mais antigas, o estado de degradação do parque 

imobiliário ou a deslocalização de empresas, comércio e serviços para a periferia da 

cidade.  

O que pode ser feito para contrariar esta tendência é o repto que será lançado a todos 

os que irão estar presentes nesta tertúlia no próximo dia 8 de Fevereiro. Como 

resultado de um debate de ideias construtivo, a Teia D’Impulsos espera que no final 

deste Teia D’Ideias seja possível recolher algumas ideias que possam vir a fazer parte 

da solução para este problema.   

Este 5º episódio da Teia D’Ideias contará com a presença no painel de discussão dos 

seguintes intervenientes: Isabel Guerreiro (Vereadora da Câmara Municipal de 

Portimão), João Rosado (Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve - 

ACRAL), João Saúde (Associação Comercial de Portimão), Carlos Pinto (Comissário 

da Polícia de Segurança Pública de Portimão) e Carlos Pacheco (Boa Esperança 

Atlético Clube Portimonense). A Teia D’Impulsos será representada no painel por 

Carla Alfarrobinha. A moderação do debate de ideias estará mais uma vez a cargo de 

Nuno Silva.  

A tertúlia será ainda enriquecida por testemunhos de outros agentes que podem 

contribuir para a revitalização do centro da cidade, como o sejam os convidados Rui 

Oliveira (Associação de Moradores do Largo Gil Eanes), António Sousa (Marisqueira - 

Café Brasil), Pascoal Santos (Agente Imobiliário) e Ricardo Santos e Mário da Luz 

(Associação Académica do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes) .     

O encontro está aberto a todos os interessados, que poderão assistir ao vivo e 

participar activamente no debate. Será ainda possível seguir as principais incidências 

da tertúlia através da página de Facebook da Teia D’Impulsos. A pausa para café 

deste 5º episódio contará com o apoio do Restaurante Essência e da Delta. 

Como habitual, o debate será registado em formato audio, sendo posteriormente 

transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa “Impulso”, nas suas 

edições de 9 e 16 de Fevereiro, entre as 20 e as 22h. 
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Encontra-se já agendado o 6º episódio da Teia d’Ideias que vai decorrer no dia 7 de 

Março de 2012 e será subordinado ao tema “Mobilidade vs Acessibilidade – A visão de 

quem precisa”. Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia 

D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 

 

 

Portimão, 02 de Feveiro de 2012 

  

 

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 


