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O ASSOCIATIVISMO E A CIDADE – JUNTOS OU DE COSTAS 

VOLTADAS? 

 

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

Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, realizam no próximo dia 12 de 

Dezembro, às 21 horas, o terceiro episódio da segunda série do ciclo de debates 

Teia D’Ideias. Este espaço mensal de discussão de ideias decorrerá na Casa Manuel 

Teixeira Gomes, em Portimão. A temática em discussão, nesta edição da Teia 

D’Ideias, será: O Associativismo e a Cidade – Juntos ou de costas voltadas?, 

encontrando-se esta iniciativa incluída no Programa Oficial das Comemorações do Dia 

da Cidade.  

Tal como é transversal a toda a sociedade portuguesa, em virtude dos turbulentos 

tempos de crise económica e social que atravessamos, também o associativismo 

enfrenta hoje novas dificuldades e novos desafios. São também estes tempos de 

novas oportunidades, onde o movimento associativo pode ser uma resposta para uma 

sociedade em plena crise de valores. Mais do que aquilo que o poder local pode fazer 

pelas associações, a Teia D’Impulsos desafia 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.  

Para discutir o Associativismo e a Cidade, contaremos com a presença, no painel de 

discussão, de Ana Figueiredo, Presidente da Junta de Freguesia de Portimão;   

António Filipe Parra Martins, representante da Confederação Portuguesa das 

Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto; e de um painel representativo do 

associativismo portimonense, composto por 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), Celeste Vilarinho (Associação Flor Amiga) e Ivo Carvalho 

(Associação Alvorecer). A Teia D’Impulsos será representada, no painel, por Nuno 

Bernardino Vieira. A moderação do debate de ideias estará, mais uma vez, a cargo do 

Nuno Silva. 

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

participar activamente no debate. Este será registado em formato áudio, sendo 

posteriormente transmitido, em diferido, pela Rádio Costa D’Oiro no programa 

“Impulso”. 

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

parceria com a Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro. Salienta-se 

ainda o apoio da Pastelaria do Arade e da Delta na realização do coffee-break, a 
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quem, desde já, manifestamos o nosso agradecimento. No intervalo da tertúlia, existirá 

ainda a oportunidade de conhecer o livro Teia D’Ideias: Espaço de Cidadania, que 

agrega as principais conclusões da primeira série deste ciclo de debates.   

Para 9 de Janeiro está já agendado o  4º episódio da 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, 5 de Dezembro de 2012 

A Direção da Teia D’Impulsos 
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