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TEIA D’IDEIAS: ESPAÇO DE CIDADANIA – 1ª SÉRIE DE DEBATES
A Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva dinamiza desde Outubro
de 2011 um espaço de cidadania, designado por “Teia D’Ideias”. A 1ª série destes
encontros decorreu com uma periodicidade mensal até Junho de 2012 na Casa
Manuel Teixeira Gomes, em Portimão. Um projecto que contou com a parceria
fundamental da Câmara Municipal de Portimão e da Rádio Costa D’Oiro.
Desde o primeiro episódio desta Teia D’Ideias, o objectivo foi que os conteúdos da
discussão, e em particular as ideias que daí surgiram, não ficassem reféns das
paredes centenárias da Casa Manuel Teixeira Gomes. O pior que poderia acontecer a
essas ideias seria caírem no esquecimento no próprio dia em que foram concebidas.
Foram utilizados vários meios para comunicá-las a um público mais alargado e
registá-las para a posteridade, desde a produção de notas de imprensa, com as
conclusões dos debates divulgadas na imprensa local, como a transmissão na íntegra
das tertúlias no programa “Impulso” da Rádio Costa D’Oiro.
Com este mesmo intuito, após o sucesso e pertinência dos temas debatidos na
primeira série da Teia D’Ideias, foram transcritas as principais conclusões de cada
debate com o objectivo de produzir uma publicação Teia D’Ideias: Espaço de
Cidadania - 1ª série de debates, onde se agregam todos estes registos. Chegou o
momento de dar a conhecer esta obra à comunidade, estando a sua apresentação
agendada para o próximo dia 10 de Dezembro de 2012, pelas 19h, na Casa Manuel
Teixeira Gomes. O reconhecimento do interesse deste projecto para a cidade de
Portimão reflecte-se na sua inclusão no Programa Oficial das Comemorações do Dia
da Cidade.
Para além da apresentação da obra Teia D’Ideias: Espaço de Cidadania - 1ª série de
debates, a iniciativa vai incluir uma homenagem ao Padre Arsénio Castro da Silva, que
foi um dos 58 convidados que deram o seu contributo a este ciclo de debates, a quem
será dedicada esta 1ª edição.
O programa será ainda enriquecido com uma conferência subordinada ao tema
“Cidadania Activa – A importância da Intervenção Social nos tempos que
correm”, tendo como prelector o Dr. Manuel da Luz, Presidente da Câmara Municipal
de Portimão, que participou no primeiro episódio da Teia D’Ideias, subordinado ao
tema “Turismo de Cruzeiros em Portimão”.
A apresentação do livro Teia D’Ideias: Espaço de Cidadania - 1ª série de debates terá
ainda prolongamento com a sua Festa de Lançamento, a qual decorrerá no Absolutely
– Cocktail Lounge Bar, na Praia da Rocha, a partir das 22h do dia 10 de Dezembro.
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O ciclo de debates da Teia D’Ideias segue já no próximo dia 12 de Dezembro, com o
3º episódio da 2ª edição, subordinado ao tema “O Associativismo e a Cidade – Juntos
ou de costas voltadas?”.
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, 3 de Dezembro de 2012
A Direção da Teia D’Impulsos
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