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Janeiro a Dezembro

Gabinete de Apoio ao Pescador

A associação pretende ter um espaço
aberto às comunidades piscatórias com
sede na Azenha do Mar e que seja
itinerante (uma vez por mês) pelos portos de
pesca da entrada da Barca e Vila Nova de
Milfontes.Aqui pretende-se prestar apoio na
leitura e redação de documentos, na
elaboração de candidaturas a
Pescadores profissionais do
financiamentos na área da pesca,
concelho
candidaturas ao fundo de compensação
salarial e a outros assuntos que digam
respeito ao sector da pesca quer seja a
sócios ou a não sócias desta associação,
defendendo os interesses dos pescadores
do concelho de Odemira e valorizando a
sua atividade profissional.

Janeiro a Dezembro

Gabinete de Apoio ao Pescador

Equipamento para o Gabinete: aquisição de Pescadores profissionais do
computador portátil e impressora.
concelho

Cabaz do Mar

Compra e venda de pescado através de um
curto circuito de comercialização com base
Pescadores profissionais do
num conceito de reciprocidade entre
concelho e clientes/consumidores
pescadores e consumidores.Este é um
produto de Odemira e Para Odemira.

Janeiro a Dezembro

Colocação de caixote do lixo no
porto de pesca da Azenha do Mar

Pretende-se que seja colocado um caixote
do lixo no porto de pesca da Azenha do Mar
com uma base e que sejam fornecidos
Pescadores da Azenha do Mar
sacos para esse caixote. A recolha do saco
será da responsabilidade dos pescadores
desse porto de pesca.

Janeiro a Dezembro

Caminhadas mensais

Realização de caminhadas guiadas por
pescadores profissionais.

Abril

Delimitação e arranjo de um espaço para a
realização de atividades lúdicas para a
comunidade da Azenha do Mar, utilizando o
terreno que está destinado à construção do
Delimitação e arranjo de um espaço
centro comunitário desta localidade com
para a realização de atividades
uma vedação em rede e colocação de
Comunidade da Azenha do Mar
lúdicas para a comunidade da
Tuvenam/brita no chão com vista à
Azenha do Mar
obtenção de um espaço onde a comunidade
possa desenvolver diversas atividades que
sejam quer do interesse da própria quer
ainda da comunidade me geral.

Maio

Passeio de BTT anual

Janeiro a Dezembro

Maio

Maio e setembro

Realização de um passeio de BTT anual

Comunidade em geral e turistas

Comunidade em geral

Construção de muro em blocos em frente à
rampa do porto de pesca da azenha do mar
Construção de muro em blocos em e que servisse como arrumação das artes
Pescadores da Azenha do Mar
frente à rampa do porto de pesca da de pesca a utilizar durante os meses de
azenha do mar
verão
Arranjo e reposição das madeiras e argolas
Mantenção do porto de Pesca da
da rampa do porto de pesca da Azenha do Pescadores da Azenha do Mar
Azenha do Mar
Mar.
Limpeza do Porto de pesca da
Azenha do Mar

Recolha de artes velhas abandonadas e de
Pescadores da Azenha do Mar
outro lixo indiferenciado pelos pescadores

Julho

Participação em feiras concelhias.

è intenção da associação continuar a estar
presente na FACECO quer através de
workshops de culinária, quer através do
espaço de restauração.

julho

Festa e Mastro de S. João

Comemoração do dia de s. João, retomando Comunidade da Azenha do Mar e
uma tradição antiga desta comunidade.
comunidade em geral.

Setembro

Com vista à valorização do pescador e do
sector da pesca no concelho de Odemira
queremos promover um dia "aberto" onde
os interessados poderão participar numa
Encontro/convívio de pescadores e manhã de faina embarcados com os
curiosos
pescadores da Azenha do Mar

Maio e setembro

Público em geral.

Despesa

Orçamento
Receita
Patrocinios
Próprias

Estimamos
que o custo
desta
atividade
será de
8200€.

0

Apoio	
  solicitado	
  (valor	
  e	
  entidade)

2 400 €

Junta de Freguesia de S. Teotónio 500€

500 €

12 000 €

0

100 €

0

apoio ao
1 300 € intermarché
para águas.

Sem
estimativa

12 000 €

Apoio na colocação do caixote com
0 base e na cedência de sacos do lixo junta de Freguesia de S. Teotónio.

1 400 €

0

0

1 500 €

apoio ao
intermarché
para águas e
frutas.

2 000 €

600 €

0

0€

4 500 €

0

100 €

0

7 000 €

0

2 500 €

0

Público em geral.

Apoio logistico ao Município de
Odemira

Apoio da Junta de freguesia no
transporte das mesas e cadeiras
necessárias para a relaização do
almoço aos participantes.
Apoio da Junta de Freguesia de S.
Teotónio.

0 Municpio de Odemira - 4500€
Apoio logístico Junta de Freguesia de
0 S. Teotónio: carrinha para recolha
dos sacos, sacos do lixo e luvas
Apoio na aquisição de uma
registadora/impressora no valor de
10 000 €
800€ - Junta de Freguesia de S.
Teotónio
Apoio na colocação do palco,
iluminação lâmpadas e cabo elétrico),
compra de papel para as flores de
0
papel e pagamento do acordeonista e
vocalista - Junta de freguesia de s.
Teotónio.

0
1 000 €

IEFP - 504€ (contrato emprego
Inserção);
Junta de
Freguesia de S. Teotónio e Municipio
de Odemira - 5296€

1 000 €

