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DESPORTO EM PORTIMÃO – NOVOS TEMPOS, NOVOS DESAFIOS
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 dia 14 de
Novembro, o segundo episódio da segunda série do ciclo de debates Teia D’Ideias.
Este espaço mensal de discussão de ideias em Portimão decorrerá na Casa Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão. A temática em discussão nesta edição da Teia
D’Ideias será: Desporto em Portimão – novos tempos, novos desafios.
Como todos sabemos, o desporto tem adquirido, cada vez mais, uma grande
importância na sociedade. Apresenta um carácter de coesão social e de consolidação
da cidadania, assumindo assim um papel primordial no processo de socialização,
principalmente porque as actividades desportivas estão ligadas ao desenvolvimento
social. Contudo, e as cada vez maiores e mais recentes alterações nos moldes de
apoio e as suas restrições, levam-nos a questionar que caminho devemos seguir,
mostrando assim a pertinência do tema em debate.
Para o efeito contaremos com a presença no painel de discussão dos seguintes
preletores: ISABEL ANDREZ GUERREIRO - Câmara Municipal de Portimão, LUIS
ROMÃO – Instituto Português do Desporto e da Juventude, FERNANDO ROCHA –
Portimonense Sporting Clube, PEDRO MARTINS - Associação Cultural Desportiva
Che Lagoense, TITO JANUÁRIO – Clube Naval de Portimão, VALTER GUERREIRO
– Clube de Bicross de Portimão, JOSÉ MARQUES – Portinado e JOAQUIM PAULINO
– Ex Diretor Instituto do Desporto de Portugal. A Teia D’Impulsos será representada no
painel por Joaquim Baptista. 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 ativamente 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, a Rádio Costa D’Oiro e com o apoio da
Delta e do Mercado Municipal, a quem desde já manifestamos o nosso agradecimento.
A 12 de Dezembro está agendado o 3º episódio da 2ª edição da Teia d’Ideias
subordinada ao tema “O Associativismo e a Cidade – Juntos ou de costas voltadas?”.
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, 7 de Novembro de 2012
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