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IMPRENSA REGIONAL – LIBERDADE, SUSTENTABILIDADE E 

PLURALIDADE 

 

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 13 de 

Março de 2013, às 21 horas, o sexto episódio da segunda série do ciclo de debates 

Teia D’Ideias. Este espaço mensal de discussão de ideias tem lugar, como 

habitualmente, na Casa Manuel Teixeira Gomes em Portimão. A temática em 

discussão, nesta edição da Teia D’Ideias, será: Imprensa Regional – Liberdade, 

Sustentabilidade e Pluralidade.  

A Teia D’Impulsos lança o desafio de colocar a Imprensa Regional na ordem do dia 

como motivo de reflexão. Esta é uma temática fulcral nos dias de hoje, em que é 

necessário dar a palavra à sociedade e veiculá-la de uma forma isenta, livre e justa. 

De que modo é que a Imprensa Regional enfrenta estes desafios? De que modo se 

mantém sustentável e ultrapassa as dificuldades económicas actualmente existentes? 

Qual a importância da Imprensa Regional na difusão da informação e na divulgação do 

que vai acontecendo a nível local? Estas serão algumas questões âncora que irão 

orientar este debate de ideias. A Teia D’Impulsos convida os portimonenses a estarem 

presentes nesta tertúlia, onde a novidade será ouvir as respostas daqueles que 

habitualmente têm a missão de colocar as questões. 

Para discutir a Imprensa Regional, contaremos com a presença no painel de 

discussão de: Pedro Poucochinho (chefe de Gabinete da Presidência da Câmara 

Municipal de Portimão), Pedro Duarte (RUA FM – Rádio Universitária do Algarve), 

João Pedro Correia (jornalista da delegação do Algarve da Agência Lusa e da Rádio 

Costa D’Oiro), Elisabete Rodrigues (directora do Sul Informação), Tony Melo (director 

do jornal Edição Especial) e Ana Rosa (jornalista). A Teia D’Impulsos será 

representada no painel por Luís Gonçalves. 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”, nas edições de 14 e 21 de Março. 

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 “A Casa da Isabel” e da Delta na realização do coffee-

break, a quem, desde já, manifestamos o nosso agradecimento. No intervalo da 

tertúlia, existirá ainda a oportunidade de conhecer e adquirir o livro Teia D’Ideias: 
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Espaço de Cidadania, que agrega as principais conclusões da primeira série deste 

ciclo de debates.   

Para o dia 17 de Abril de 2013 está já agendado o  7º episódio da 2ª série da Teia 

D’Ideias, subordinado ao tema “Património Histórico de Portimão – Que 

oportunidades?”. 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, 8 de Março de 2013 
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