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Em destaque

Sabia que…

Boas Festas e… Votos de contraciclo em 2013
Aproxima-se o Natal e o Fim do Ano e a todos desejamos o melhor, embora saibamos que
a muitos falta a saúde e a paz, que cada vez chega a mais pessoas a fome e a falta de
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esperança…Mas a humanidade tem em si mesmo a força renovadora para resistir às
adversidades e construir tempos melhores.
Após dois anos de grave sinistralidade, a Mútua tem, neste momento, um resultado francamente positivo. Saudamos todos os cooperadores e outros segurados por este resultado e essencialmente pelo que significa de menores perdas e sofrimento humano. Ler mais

seguro, o tomador do seguro deve apresentar ao segurador um pedido escrito de alteração.
Se o pedido for aceite pelo segurador,
haverá lugar à emissão de uma ata adicional, que formaliza essa alteração.

“Timor Leste - Um Povo em Construção”

Pescadores de Sesimbra

Até ao dia 28 de Dezembro poderá visitar a exposição fotográfica de João Delgado,

colaboram

“Timor Leste - Um Povo em Construção”, na Biblioteca Por Timor, em Lisboa.

net

A exposição aborda várias áreas da sociedade timorense, concentrando-se em especial

com

Marlea-

na falta de meios ao nível dos cuidados de saúde dos mais carenciados, na pureza das

Mais um desafio: construir um módulo ele-

crianças e num clima social extremamente afetuoso que ali se vive . Ler mais

trónico de formação em colaboração estreita

“As Idades do Mar” na Gulbenkian
Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, até 27 de janeiro, pode ser visitada uma
magnífica exposição de pintura subordinada ao tema “As Idades do Mar”.
O tema do mar é aqui evocado nas suas diversas facetas, designadamente a histórica, a
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Para alterar uma determinada apólice de

mitológica, a geográfica, a guerreira, a laboral (onde a pesca tem uma expressão significativa), a tempestuosa, a contemplativa e a lúdica. Aproveite a sugestão e visite também o

com pescadores de Sesimbra que se tornaram, com Miguel Alarcão, Médico, os atores
principais da ação, que visa a sensibilização
de todos os pescadores para a importância
de realizar uma boa imobilização do braço
em caso de luxação de ombro. Ler mais

excelente Museu Gulbenkian. Ler mais

Assembleia Geral
Na ordem do dia

Acordo sobre quotas de pesca para 2013
A quota de pesca portuguesa irá aumentar 2,5 por cento em 2013, após o acordo, de 19
de Dezembro, com a Comissão Europeia.
O bacalhau, o carapau e a pescada são as espécies com quota reforçada (20, 31 e 15 por
cento, respetivamente), baixando as quotas da raia, lagostim e tamboril (este com um corte de 25%). No setor, a Associação dos Armadores de Pesca do Norte (AAPN) criticou o
corte no tamboril, pelo peso económico num determinado segmento da frota e a Associação de Armadores de Pesca Industrial (ADAPI) manifestou-se satisfeita com o acordo.

Os cooperadores da Mútua dos Pescadores
reuniram-se em Assembleia Geral no dia 16
de Dezembro, em Lisboa e aprovaram o
plano de atividades e orçamento para 2013.
O reforço da posição de liderança na pesca
e da ligação direta com as associações e
entidades deste setor, a aposta na formação
e no desenvolvimento humano, são alguns
dos objetivos para 2013. Ler mais

Centro de apoio a pescadores na Nazaré
A Câmara Municipal da Nazaré vai criar um Centro de Apoio Social às Pescas, em parceria com o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM). O Centro servirá de aco-
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lhimento e alojamento temporário em casos de emergência, cuidados de saúde e higiene,

No dia 17 de Dezembro realizou-se, em Lis-

formação e para convívio entre a comunidade piscatória. Ler mais

boa, um lanche de Natal que reuniu traba-

Preços em Lota atingem mínimos históricos
O preço do polvo foi um dos que mais desceu, chegando a atingir 1,70 euros o quilograma
(Kg) em locais como a Nazaré e lotas algarvias, nos últimos dois meses.
Nem a aproximação do Natal e Ano Novo conseguem reverter esta situação, ao contrário
de anos anteriores, para desespero dos pescadores que fazem do polvo a sua maior captura.

lhadores da Mútua dos Pescadores e da
Ponto Seguro.
Para além dos tradicionais sonhos de Natal
e de um delicioso bolo de chocolate (oferta
das colegas Fernanda Lacerda e Augusta
Caldeira), houve também a atuação do Coro
Mútua dos Pescadores/Ponto Seguro.

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