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ENCERRAMENTO DO CICLO DE CONFERÊNCIAS  

CONVERSAS SOBRE CIDADANIA 

 

O ano de 2013 foi designado pela Comissão Europeia como o Ano Europeu dos 

Cidadãos. Para além da cidadania europeia, a importância da participação activa dos 

cidadãos na sociedade onde habitam tem estado em destaque ao longo de todo o ano. 

De forma a marcar também este Ano Europeu dos Cidadãos, a Teia D'Impulsos 

dinamizou o ciclo de conferências "Conversas sobre Cidadania", onde diferentes 

personalidades da sociedade local foram convidadas a reflectir no papel fundamental 

dos cidadãos nas mais diversas áreas da sociedade.   

O programa deste ciclo de conferências foi até à data preenchido por 6 momentos de 

reflexão sobre diferentes vertentes da Cidadania, que decorreram entre Março e Abril 

deste ano. Com o intuito de fechar com chave de ouro esta iniciativa, a Teia 

D’Impulsos leva a Cidadania literalmente para a rua, já que é o local predilecto para os 

cidadãos portimonenses, e não só, passarem mais uma noite quente de Verão. 

A tertúlia que assinala o encerramento deste ciclo de conferências vai decorrer no 

próximo dia 12 de Julho, com início às 21h30, ao ar livre em plena Zona Ribeirinha 

de Portimão (em frente ao Coreto, junto à Praça Manuel Teixeira Gomes). O painel de 

convidados será composto por Nuno Silva, que apresentará o tema “Cidadania, Uma 

questão de educação!”, Bruno António, que vai desenvolver a temática “Como 

incentivar os Jovens para uma Cidadania Activa?”, José Alberto Quaresma, que 

nos falará de “Uma Revolução de Cidadania, Precisa-se!” e por Helena Pinto, que 

vai desenvolver o tema “O Associativismo como forma de expressão de uma 

Cidadania Activa”. Após a primeira parte da tertúlia, onde cada um dos convidados 

fará uma curta exposição sobre a vertente da cidadania abordada, será aberto um 

espaço de discussão, onde também o público poderá intervir, onde o mote de reflexão 

será que passos a dar para que os cidadãos sejam mais participativos e mais activos 

na sociedade onde estão envolvidos. 

O encerramento do ciclo de conferências “Conversas sobre Cidadania” é uma 

organização da Associação Teia D’Impulsos, com o apoio da Câmara Municipal de 

Portimão e da Rádio Costa D’Oiro.  

Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em 

www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 
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