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Assunto: Conferência “O Associativismo e
a Cidade”
O Associativismo e a Cidade: O que mudou?

Fez em Dezembro um ano que a Teia D'Impulsos levou a debate o associativismo e a
sua interacção com a cidade e os seus cidadãos, num dos episódios mais participados
da segunda série do Teia D'Ideias. Passado pouco mais de um ano, é tempo de fazer
um balanço e saber o que mudou no associativismo em Portimão.
No próximo sábado, dia 15 de Fevereiro, pelas 21h30, terá lugar na Casa Manuel
Teixeira Gomes em Portimão, a conferência “O Associativismo e a Cidade. O que
mudou?”, tendo como prelectora a Dra. Ana Figueiredo, Vereadora da Câmara
Municipal de Portimão, que foi precisamente uma das intervenientes do Teia D’Ideias
de Dezembro de 2012. O Associativismo voltará à ordem dos trabalhos, analisando-se
o seu impacto social, económico e cultural na vida da cidade. Todos estão convidados
a assistir e a participar na discussão.
Esta conferência tem também por intuito ilustrar a apresentação do livro Teia D'Ideias:
Espaço de Cidadania, que neste segundo volume sintetiza as principais ideias que
emergiram de cada um dos nove episódios da segunda série de debates da Teia
D'Ideias (2012-2013). A apresentação estará a cargo da Teia D'Impulsos e da editora
Arandis, que se uniu assim a este projecto sendo responsável pela edição do livro.
A noite será ainda colorida pela entrega dos prémios aos vencedores da primeira
edição do Caminho dos Presépios, iniciativa promovida pela Teia D'Impulsos, em
parceria com a Junta de Freguesia de Ferragudo, Junta de Freguesia de Portimão e
Câmara Municipal de Portimão, que animou as ruas das duas localidades durante a
última quadra natalícia, entre os dias 14 de Dezembro e 5 de Janeiro. O Júri
constituído para o efeito seleccionou os presépios que irão ser premiados pela sua
criatividade, originalidade e pela mensagem que comunicaram. Na noite de Sábado
serão revelados os vencedores.
Finalmente, haverá ainda um espaço dedicado à apresentação do plano de
actividades da Teia D'Impulsos para o ano de 2014, com destaque para os projectos
âncora que serão as bandeiras desta colectividade para presente ano. Ficamos então
a aguardar pela sua presença no próximo sábado, dia 15 de Fevereiro, pelas 21h30,
na Casa Manuel Teixeira Gomes em Portimão.
Mais informações acerca desta e doutras iniciativas da associação Teia D’Impulsos
em www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com.
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