É já no Sábado que começam
as I Jornadas do Arade
Marque na sua agenda:
Este sábado, tem encontro marcado no Museu Municipal de Portimão para ouvir
falar sobre os desafios e as expectativas dos quatro municípios que partilham a Bacia
do Arade. Portimão, Monchique, Silves e Lagoa serão os protagonistas de um fim-desemana em cheio.
Depois de uma manhã e início de tarde preenchidos com uma aliciante oferta
formativa, as I Jornadas do Arade terão o seu início oficial às 17.00, no auditório do
Museu Municipal de Portimão.
O Rio Arade: Um Mergulho na História é o convite lançado por José Gameiro,
director científico do Museu Municipal de Portimão, na conferência que abrirá os
trabalhos das Jornadas. Sem adiantarmos muito, garantimos que passará a ver o
nosso rio de uma forma diferente.
O próximo momento toca uma temática que marca a actualidade não só
regional, como também nacional: a Regionalização. Será esta uma oportunidade
de desenvolvimento para o Algarve? Dois convidados irão apresentar perspectivas
distintas sobre esta mesma questão: José Botelho, presidente da Câmara Municipal
de Tavira e da Associação de Municípios do Algarve, e António Covas, professor
catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.
Perto da hora de jantar, a fome já se faz sentir e o momento não podia ser mais
apropriado para se falar sobre o evento mais saboroso do Barlavento algarvio. A
6.ª edição da Rota do Petisco será apresentada pelas 20.00. Fique atento: este ano,
a Rota traz novidades e promete aguçar o apetite mais cedo do que se espera.
Enquanto não chega, servimos um aperitivo: um cocktail inspirado nos sabores da
Rota confeccionado pela Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.
Já mais reconfortados, voltamos à conversa. Um dos pontos altos do programa
de sábado das I Jornadas do Arade acontecerá pelas 21.30. À mesma mesa e a
discutir os temas quentes da actualidade regional, estarão os quatro presidentes dos
municípios da bacia do Arade: Isilda Gomes (Portimão), Rosa Palma (Silves), Francisco
Martins (Lagoa) e Rui André (Monchique). A noite promete.
Quer saber mais sobre as I Jornadas do Arade? Então é simples, aceda a:
www.jornadasdoarade.pt

