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NOTA DE IMPRENSA
Edição nº 37/2013
Assunto: Eventos que “mexem” com a
cidade em balanço

O regresso da Teia D'Ideias
A noite fria de 20 de Novembro ficou marcada pelo regresso da Teia D´Ideias. A Teia
D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva (TDI), em parceria com a
Câmara Municipal de Portimão e a Rádio Costa D’Oiro, realizaram o primeiro episódio
da terceira série do ciclo de debates Teia D’Ideias, que decorreu como habitualmente
na Casa Manuel Teixeira Gomes. A temática em discussão desta edição foi “Eventos
que “mexem” com a cidade.”
Para o efeito, contamos com a presença no painel de discussão dos seguintes
preletores: Hélder Nogueira (Câmara Municipal de Silves), Pedro Dornellas
(Associação Vicentina), José Amaro (Motoclube de Faro) e Amabelio Pereira (Grupo
Folclórico de Faro). A Teia D´Impulsos esteve representada no painel por Luís Brito e
a moderação do debate esteve a cargo de Luís Gonçalves. A tertúlia começou com
uma exposição breve acerca do evento organizado por cada uma das entidades
representadas no painel, salientando a importância que estes têm para o
desenvolvimento económico do Algarve.
Foram abordadas as condições existentes no Algarve, que consegue oferecer além do
sol e praia habitual uma vasta riqueza histórica e património natural além de uma
componente importante que é a simpatia e arte de bem receber dos algarvios. Estes
eventos trazem uma enorme afluência de visitantes de Portugal mas também de todas
as partes do mundo, sendo inquestionável a sua preponderância para as cidades e
região algarvia. São muito importantes pois apresentam uma multiculturalidade fruto
da interação com muitos países e partilha de vivências que de outro modo não seriam
possíveis.
Foi abordado também a importância das parcerias e voluntariado nestes projectos,
todos foram unânimes em reconhecer que, nos tempos que correm, era de todo
impossível conseguir organizar eventos desta magnitude sem estes recursos
humanos. Também foi alvo de destaque as dificuldades de financiamento que as
associações têm. Existe uma dificuldade crescente em épocas de crise em realizar
eventos sustentáveis. Tem que existir uma maior sensibilidade das entidades não só
na vertente económica, mas também na partilha da informação que os visitantes
podem conseguir encontrar na nossa região (recursos naturais, património, história,
gastronomia, etc).
Existem algumas dificuldades em termos de planeamento nestes eventos, porque
muitos deles ficam sobrepostos a outros já existentes, não existindo uma articulação a
nível regional que possa melhorar esta organização criando assim uma mais valia a
nível temporal para atrair mais pessoas ao Algarve em diferentes alturas do ano e não
privilegiando só o Verão.
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Foi abordada também a questão da avaliação do próprio evento, sendo esta uma
preocupação de cada associação de modo a poder melhorar futuramente o evento e
obtendo um feed-back que possa ser importante para programar as futuras edições.
Os vários participantes teceram considerações acerca dos estabelecimentos de
restauração e hotelaria que são considerados como os grandes beneficiados por estas
iniciativas, mas que foram criticados por não apoiarem a realização destes eventos
não investindo na realização dos mesmos de modo a que todos ganhem com o
evento. As associações acabam por ter um papel importante na criação desta
dinâmica e na sustentabilidade destes projetos.
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, 28 de Novembro de 2013
A Direcção da Teia D’Impulsos
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