Newsletter 1: Já estão abertas as inscrições paras as I Jornadas do Arade
Nos próximos dias 12 e 13 de Março irão realizar-se as I Jornadas do Arade no Museu
Municipal de Portimão. Este espaço de debate e de troca de ideias tem como
objectivo a avaliação do presente e a projecção do futuro dos municípios que
constituem a Bacia do Arade – Portimão, Lagoa, Silves e Monchique – encorajando a
discussão de respostas integradas à escala regional aos desafios que lhes são comuns.
A participação nas I Jornadas do Arade é gratuita e as inscrições já estão abertas
no website do evento, jornadasdoarade.pt. Neste sítio electrónico poderá encontrar,
entre outras informações, um programa marcado pela diversidade temática e pela
actualidade das questões levadas à mesa.
De olhos postos na comunidade e nas suas questões e ideias, as Jornadas do Arade
estão abertas à submissão de propostas para a apresentação de comunicações
livres sob o formato de posters. Os resumos podem ser enviados para o email
jornadasdoarade@gmail.com até ao próximo dia 26 de Fevereiro.
As Jornadas do Arade serão complementadas por uma variada oferta formativa que
preencherá a manhã e início de tarde de sábado, dia 12 de Março e decorrerá entre
o Museu Municipal de Portimão e Casa Manuel Teixeira Gomes.
Sabe avaliar a estabilidade de uma arriba?
Já pensou no que fazer após a reforma?
O seu sonho é montar um negócio próprio mas não sabe como começar?
Ou gostaria de saber mais sobre programas europeus de financiamento?
Estas são algumas das questões que poderá ver solucionadas ao frequentar um dos
quatro Cursos Pré-Jornadas. As inscrições estão abertas no website do evento, onde
também poderá consultar os respectivos programas.
Aceda a jornadasdoarade.pt.
As Jornadas do Arade é um evento organizado pela
Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva

