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Sabia que…
Em destaque

CoopFest Cultura

As apólices de seguros de vida e de

No dia 15 de Setembro realiza-se o Encontro Nacional das Cooperativas Cultu-

acidentes pessoais, nos termos da lei,

rais, no Teatro O Bando, Vale de Barris, Palmela, integrado no programa oficial

devem

do Ano Internacional das Cooperativas 2012. Ler mais

beneficiários, em caso de morte do

Proteção civil em debate
Nos dias 28 e 29 de Setembro, realiza-se na Póvoa do Varzim o I Encontro

identificar

corretamente

os

segurado ou subscritor do seguro, que
podem ser ou não os herdeiros legais.

Nacional de Serviços Municipais de Proteção Civil (PCM 2012), organizado pela
Faculdade de Ciências Naturais, Engenharias e Tecnologias - Licenciatura em
Engenharia de Proteção Civil - da Universidade Lusófona do Porto, com o apoio
do município local e da Mútua. A inscrição é livre e pode realizá -la aqui.

Projetos
Memórias de Uma Terra...Em Vila
Chã: Dia 15 de Setembro será palco da

Mútua e Ponto Seguro

IV atividade cultural organizada pelo

Equipa de ciclismo “Azinhaga - Ponto Seguro”

núcleo museológico de Vila Chã (Vila

A Ponto Seguro e a Mútua dos Pescadores vão apoiar a equipa de ciclismo do

do Conde) ‘memórias de uma terra’,

Grupo Desportivo Azinhaga, do Madeira. A equipa é constituída por oito atletas

que contará com a apresentação da

de vários escalões etários, tendo obtido o primeiro lugar em três provas, no

exposição do projeto Celebração da

escalão cadetes e sub.23, entre outros prémios.

Cultura Costeira (CCC) e alguns dos

Na ordem do dia das pescas

aspetos e valores que importa realçar

Workshop Fundo Europeu da Pesca
No dia 07 de Setembro realizou-se no Centro Jean Monnet, em Lisboa, o workshop “O Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca em Debate”, organizado pela eurodeputada Maria do Céu Patrão Neves. Do setor das pescas, esteve representada a pesca artesanal e industrial e a Rede das Mulheres da Pesca.
Ler mais

no estudo participado da cultura costeira portuguesa. Ver Vídeo
Encontro entre as Marinhas: No dia
18 de Setembro realiza-se um encontro
entre as Marinhas de Portugal, Espanha e França, em St. Madrier, Sul de
França, organizado pelo Centre Euro-

Pescadores de arte xávega

péen de Formation Continue (CEFCM),

Grande parte do carapau pescado através desta arte ( arrasto para terra com

no âmbito do projeto Marleanet.

carácter artesanal e sazonal) e devolvido ao mar por não cumprir o tamanho

Intercâmbio

mínimo exigido de 15 centímetros, acaba por morrer, ficando depositado na

Entre 08 e 12 de Julho realizou -se na

praia, criando problemas ambientais e éticos.

Galiza costeira um intercâmbio de car-

Impacto dos preços dos combustíveis na pesca

pinteiros navais, organizado pelo Cen-

Devido ao sucessivo aumento do preço dos combustíveis, já existem pescadores

tro Tecnológico del Mar, no âmbito do

que não vão ao mar, por não terem dinheiro para a gasolina. Ler mais

projeto Marleanet. Ler mais

Armadores do cerco reforçam segurança

Espaço Mútua

carpinteiros

navais:

Os armadores de pesca do cerco da região norte do país, estão a desenvolver
medidas para minimizarem os custos com sinistros que atinjam o transdutor do

A Mútua no “Jornal de Sesimbra”:

sonar das embarcações e provoquem a consequente paralisação das mesmas.

Em entrevista ao Jornal de Sesim-

Ler mais

bra, João Lopes, da Direção da Mútua,
celebra com orgulho os 70 anos da sua

Úteis

existência, dos quais 34 são parte fun-

Fish & Kids

damental da sua vida. 2013 será ano

Projeto do Marine Stewardship Council, que visa promover o alargamento do

de mudança e renovação da Mútua, e

consumo de peixe na rede escolar. Neste site, as crianças podem aprender mais

João Lopes confia nos mais jovens a

sobre peixe e divertirem-se com vários jogos pedagógicos. Os pais e educado-

capacidade

res podem aceder a vários recursos pedagógicos úteis. Ler mais

Mútua que ajudou a construir. Ler mais

Iniciativas do Ano Internacional das Cooperativas (AIC 2012). Ver aqui
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