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NOTA À IMPRENSA

Semana Celebrar a Cultura Costeira junta investigadores
nacionais e internacionais em Sines
O auditório do Centro de Artes de Sines recebe, entre 28 e 31 de Outubro, a semana
Celebrar a Cultura Costeira em Sines, ancorada na Conferência final do projecto “Celebração
da Cultura Costeira” (CCC). Além da conferência CCC, fazem também parte do evento o IV
Encontro AKTEA, da Rede Europeia de Mulheres da Pesca e da Aquicultura, e o IV Encontro
Nacional da Mútua dos Pescadores sobre o Livro Verde da Política Comum de Pescas.
O evento começa no dia 28 de Outubro, com o IV Encontro AKTEA, da Rede Europeia de
Mulheres da Pesca e da Aquicultura. A rede foi constituída formalmente em 2006, na Itália,
e reúne organizações de 11 países europeus, que vão marcar presença na reunião em Sines.
A Estrela do Mar - Rede de Mulheres da Pesca / AKTEA Portugal é a anfitriã do IV Encontro
Anual.
Entre 29 e 30 de Outubro, tem lugar a Conferência final do projecto CCC, um projecto
cultural e de desenvolvimento para identificar e dar visibilidade às culturas costeiras e no
qual a Câmara Municipal de Sines é entidade co-financiadora.
Depois, no dia 31 de Outubro, a Mútua dos Pescadores organiza o seu IV Encontro Nacional
para discussão e reflexão de temas com relevância para a pesca, o cluster do mar, as
comunidades ribeirinhas e o sector cooperativo e social. A reunião em Sines serve para
discutir o Livro Verde sobre a Política Comum de Pesca e a necessidade de envolvimento de
todos os actores do sector na sua discussão pública.
A semana Celebrar a Cultura Costeira é organizada pela Mútua dos Pescadores, em parceria
com a Câmara Municipal de Sines.
Consulte mais informações e o programa do evento em
http://www.sines.pt/PT/Viver/Cultura/seminarios_conferencias/projecto_ccc/Paginas/defa
ult.aspx.

SIDI/PR /2009-10-27

Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou
o telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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