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A Revista “MARÉS” é uma publicação da Mútua dos Pescadores e tem como objeto o Mar e 
a Economia Social;
A Revista “MARÉS” aborda as temáticas mais relevantes relacionadas com a atividade da 
Cooperativa, procurando contribuir para o desenvolvimento económico, técnico e científico dos 
setores nos quais a Mútua dos Pescadores intervém;
A Revista “MARÉS” é um espaço aberto de informação, reportagem e debate de opinião, ao 
serviço da pesca profissional, de todas as atividades marítimas e do setor cooperativo e social;
A Revista “MARÉS” é uma publicação institucional e as organizações a montante e a jusante 
da pesca, o setor da náutica de recreio, as comunidades ribeirinhas, o setor cooperativo e 

social, os investigadores e ambientalistas e os organismos do poder local e nacional consti-
tuem o seu público-alvo, mas também os interlocutores e os colaboradores privilegiados na 
produção de cada número;
A Revista “MARÉS” pauta a sua conduta editorial pelo rigor da informação e pela liberdade de 
opinião dos artigos que publica;
A Revista “MARÉS” zela pelo cumprimento rigoroso das normas éticas e deontológicas do 
jornalismo;
A Revista “MARÉS” tem periodicidade Quadrimestral; 
A Revista “MARÉS” tem distribuição gratuita.

REVISTA “MARÉS” - ESTATUTO EDITORIAL
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Traçando o rumo

A Mútua em 2021
A cooperativa de utentes de seguros Mútua dos Pescadores, 
mesmo navegando, ao longo do ano transato, com o “vento 
e a vaga por través”, o que torna tudo mais desequilibrado e 
penoso para quem segue ao “leme” e para os que se tentam 
aguentar no “convés”, obteve, ainda assim, resultados acima 
do projetado. 
Só com extremo empenho e afinco de todos os trabalhadores 
e dirigentes desta estrutura foi possível alcançar um significa-
tivo aumento de prémios brutos emitidos, reforço dos rácios 
de solvência e um resultado de exploração francamente posi-
tivo. A Mútua segue cada vez mais sólida e com as suas capa-
cidades reforçadas para responder a todos os desafios que se 
vislumbram pela “proa”.
Foi possível construir esta solidez, que tanto nos regozija, 
cumprindo e fomentando os valores e princípios cooperativos, 
fortalecendo as condições contratuais de todos os trabalhado-
res e garantindo um serviço de grande proximidade, qualidade 
e humanismo.
Também no plano associativo, a Mútua desenvolveu uma in-
tensa atividade, desde logo dando cumprimento às suas obri-
gações estatutárias com a materialização do ato eleitoral para 
a eleição dos seus órgãos sociais. Bateu-se pela resolução das 
necessidades económicas, sociais e culturais dos seus associa-
dos (um desígnio inalienável das cooperativas), empenhando-
-se em difundir a sua mensagem, a sua identidade e o reforço 
de uma cultura de segurança no mar, designadamente junto 
dos mais jovens.

A pesca em 2021
Nada do que foi alcançado teria sido possível sem o desempe-
nho que se verificou no setor da pesca, com um aumento de 
capturas acima dos 13%, aliado a razoáveis rácios de sinis-
tralidade e a uma crescente adesão das grandes empresas do 
setor que encontram na Mútua as respostas de excelência que 
necessitam, para além do prestígio da nossa estrutura que 
“respira” a confiança que procuram.
No entanto, os resultados positivos do setor parecem conti-
nuar a não ser suficientes para atrair e fixar a força de trabalho 
indispensável ao seu normal desenvolvimento. Abandonaram 
o setor 407 pescadores em 2021, o que reforça a necessidade 
de intensificar as estratégias que objetivam a renovação gera-
cional nas pescas nacionais.
Assistiu-se também a uma certa retoma das atividades maríti-
mo-turísticas e da náutica de recreio, as quais deram um im-
portante contributo para os resultados positivos que a Mútua 
alcançou em 2021, reforçando cada vez mais a sua posição e 
ligação a estas dimensões da economia marítima.

A Mútua e a celebração dos seus 80 anos
Dando cumprimento às determinações programáticas com as 
quais a lista A se apresentou a eleições, têm sido desenvolvi-
das diversas iniciativas visando as comemorações dos 80 anos 
da Mútua dos Pescadores. 
Com um vasto programa, transversal às seis regiões do país 
onde a Mútua intervém, o que já foi concretizado permite-nos 
afirmar que a Mútua continua a ser uma estrutura profun-

damente imbricada nas comunidades e com raízes profundas 
no apoio à sua estruturação e desenvolvimento, dando subs-
tância à forma como sempre nos definimos – a Mútua dos 
Pescadores vai muito para além de uma seguradora – é uma 
estrutura cooperativa intimamente vinculada às comunidades.
Sempre com uma forte participação, as comemorações ar-
rancaram no dia 27 de março, com a Assembleia Geral, em 
Peniche. A 30 de abril, na Nazaré, o momento foi de reunião 
e celebração inteiramente dedicado aos trabalhadores – um 
momento de encontro, união e reforço de uma identidade or-
ganizacional que se quer cada vez mais forte e robusta. Em 
Vila do Conde, a 21 de maio, discutiu-se o setor da pesca e 
as suas problemáticas centrais num encontro nacional, ainda 
que com especial enfoque para a zona norte. A 27 de maio, 
levámos a Mútua, a construção de artes de pesca e a arte de 
transformar lixo marinho em objetos artísticos aos alunos da 
“Voz do Operário”, que se traduziu em mais um momento mar-
cante nesta caminhada. 
A 9 de julho celebrámos em Sesimbra, o movimento coope-
rativo e todo o seu amplo significado de construção de equi-
líbrios socioeconómicos, culturais e ambientais nos territórios 
onde tem expressão, comemorando o 100º Dia Internacional 
das Cooperativas.
As comemorações têm continuidade nos Açores, Madeira e Al-
garve, e a sessão de encerramento terá lugar na Gare Maríti-
ma de Alcântara, a 19 de novembro, num momento que por 
certo terá uma elevada carga simbólica na vida desta coope-
rativa.

O futuro
A Mútua dos Pescadores continuará no seu rumo certo e sem 
“abatimentos ou desvios”, criando pontes, aprofundando diá-
logos, estruturando caminhos. Será aquilo que sempre foi – 
atuante, responsável e brilhante num horizonte difuso.
Num tempo complexo de perturbações à escala global, mais 
uma vez as cooperativas - depois de uma crise financeira, de 
uma crise de saúde pública e agora perante um choque ener-
gético que reboca uma inflação galopante, servindo também 
como pretexto a uma especulação que é transversal fazendo 
disparar o custo de vida, e tendo um conflito militar na euro-
pa como pano de fundo - terão de encontrar os caminhos de 
sempre para responder a velhos e novos desafios, tentando 
contribuir para uma sociedade mais humanizada, iluminista, 
mais equilibrada, mais democrática e mais pacificada. 
As cooperativas, como se tem comprovado pela trajetória da 
nossa história recente, constroem, efetivamente, um mundo 
melhor! 

Revista Marés4

> editorial: João Delgado





Solidariedade com a população ucraniana
Numa ação coordenada pelo Município de Viana do Cas-
telo, a Mútua contribuiu com a entrega de 10.000 latas 
de conserva, para apoiar a população ucraniana, vítima 
da Guerra. A ação juntou para além da Mútua, 4 Asso-
ciações do setor da pesca do Norte - AAPN, Associação 
de Produtores de Pesca do Litoral Norte, O.P.; APRO-
PESCA, Organização de Produtores de Pesca Artesanal, 
O.P.; PROPEIXE, Cooperativa de Produtores de Peixe do 
Norte, C.R.L.; Pro-Maior Segurança dos Homens do Mar 
e Vianapesca, Cooperativa de Produtores de Peixe de 
Viana do Castelo, C.R.L.

Revista Marés6
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É com este desígnio que a ADM-Associação David Melgueiro - 
organização ambientalista e nossa parceira - em conjunto com 
a ANC-Associação Nacional de Cruzeiros, está a realizar a EXPE-
DIÇÃO LUSITÂNIA, através de uma frota de oito embarcações, 
durante cerca de um ano e meio e percorrendo rota similar à 
dos intrépidos aviadores portugueses, para comemorar os 100 
anos da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul, protagoniza-
da por Gago Coutinho e Sacadura Cabral.
A cerimónia de apresentação pública do projeto decorreu em 10 
de fevereiro, no Pavilhão das Galeotas, do Museu da Marinha, 
em Lisboa, com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa e 
da Mútua dos Pescadores.
Foi um evento muito vasto, diversificado e rico, que conteve 
naturalmente vários momentos de protocolo, onde se enaltece-
ram os apoiantes institucionais e os patrocinadores públicos e 
privados da viagem, com troca recíproca de ofertas; sendo que 
algumas delas, entre as quais o livro “A Viagem Maravilhosa de 
Gago Coutinho e Sacadura Cabral”, com texto e desenhos de 
Menezes Ferreira, publicado em 1924 e agora reeditado, con-
templaram também os cerca de cem convidados presentes.
O Comandante José Mesquita, Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral da ADM, e na qualidade de promotor da expedição, 
explanou sucintamente os contornos da viagem, sua calendari-
zação, etapas, estadias e iniciativas associadas.
Salientou a visão holística do evento, que aproveita a efeméride 
para aproximar os continentes, os países e os povos, divulgar 
a cultura, a arte e a música e proceder aos alertas científicos 
que a situação climática justifica, designadamente ao nível dos 
oceanos.

Neste último domínio, aprofundou as preocupações ambientais, 
fornecendo elementos dignos da maior inquietação, que colo-
cam em causa o futuro do Planeta e da Humanidade; aspetos 
que constituem, aliás, a coluna vertical da atividade da ADM; 
mas sem deixar de indicar os caminhos possíveis de combate 
a tais flagelos.
A ADM inclui uma Tertúlia Musical e outra de Artes, sempre 
disponíveis a colaborar nestas iniciativas. 
Por isso, o fadista Jorge Mendes e a sua equipa de instrumen-
tistas, formada por António Silva e José Braga, bem como o 
compositor e intérprete de guitarra clássica Silvestre Fonseca 
animaram a sessão, com excelentes atuações e temas apro-
priados à natureza do evento.
E catorze artistas (Ernani Oliveira, Hernâni Cardoso, Maria 
de Lourdes Leite, Luís Vieira-Baptista, Maria de Fátima Silva, 
Maria de Lurdes Moura, Graça Fernandes Damas, Francisco 
Rachão, Rax Liu, João Silva, Ana Tristany, Carlos Oliveira, Ri-
cardo Martins e Bárbara Costa Marques) expuseram quarenta 
e cinco trabalhos, entre pintura, escultura, assemblage e fo-
tografia; em diversos estilos, que vão do simbolismo da Maria 
de Fátima Silva ao visionismo criado por Luís Vieira-Baptista; 
mas sempre evocando o mar como paradigma, na sua multi-
plicidade, incluindo os problemas relacionados com a susten-
tabilidade ambiental; tudo em consonância com os propósitos 
da ADM.
Foi um agradável e esclarecido momento, onde a Mútua dos 
Pescadores, uma das entidades que apoia a Expedição, não po-
dia naturalmente faltar, fazendo-se representar pelo seu Presi-
dente, João Delgado.

A expedição
Os 8 veleiros da expedição Lusitânia partiram no dia 3 de abril, 
com destino ao Brasil, e percorreram por mar o trajeto que 
Sacadura Cabral e Gago Coutinho fizeram por ar, há 100 anos 
atrás, homenageando assim a primeira travessia do Atlântico 
Sul da nossa história.
A expedição foi um sonho tornado realidade, um projeto algo 
visionário, como visionária foi a volta há 100 anos, sobretudo 
pelo simbolismo da viagem que compromete a história e o en-
genho humano a uma das causa mais nobres e prementes dos 
nossos tempos, da urgência da mudança de hábitos de consu-
mo e produção rumo a um futuro sustentável.
O Conselho de Administração da Mútua envia uma grande sau-
dação a todos os nautas envolvidos nesta grande odisseia, em 
particular ao Comandante José Mesquita, que associou a Mútua 
ao projeto.

Salve os oceanos – Salve a humanidade



A ONDA é uma plataforma de Informação e Comunicação da re-
gião Oeste, que tem como objetivo contribuir para a promoção da 
região Oeste, através da disseminação de projetos que valorizem 
a cultura da região, com o envolvimento das associações locais, 
bem como da divulgação dos acontecimentos locais (públicos ou 
privados). Considera-se que assim se promove o reforço da iden-
tidade cultural da região e se valorizam os vários intervenientes.
A Onda foi criada em 2021 e desenvolve atualmente o Projeto 
“Peixe Seco” que pretende valorizar e reativar a tradição local e 
regional associada ao peixe seco, disseminando a sua história 
e cultura através de produções audiovisuais e outras formas de 
comunicação, como brochuras. O Projeto pretende criar as con-
dições legais para a comercialização do peixe seco, cumprindo 
as exigências de higiene alimentar, caracterizando o processo de 
fabrico, identificando e caraterizando produtos finais e conta com 
a parceria do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) 
do Instituto Politécnico de Leiria (IPL) que irá desenvolver todos 
os aspetos relacionados com a certificação do produto com vista 
à sua comercialização. 
Pretende-se por um lado, identificar novos produtos e sub-pro-
dutos associados ao peixe seco, fazer o levantamento e desen-
volvimento de receitas gastronómicas, conciliando a tradição 
com a inovação na conquista de novos públicos, e por outro, 
contribuir também para a redução dos desperdícios, com a utili-
zação das espécies com menos valor comercial.
A Mútua, pela sua ligação ao território, é parceira do Projeto, 
contribuindo, entre outros, para a sua disseminação, e integram 
o Projeto, para além do IPL/Mares, a Escola Superior de Turismo 
e Tecnologia do Mar, do mesmo Instituto Politécnico, a Docapes-
ca e a Câmara Municipal de Peniche.

A Mútua entrou na Onda da Região Oeste

Apresentação do Projeto em Peniche, a 3 de junho de 2022. Da direita para a es-
querda, Dra. Teresa Coelho, Secretária de Estado das Pescas; Eng. Sérgio Faias, 
Presidente da Docapesca; Dr. Ângelo Marques e Dra. Ana Batalha, Vereadores da 
Câmara Municipal de Peniche.
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Porto de pesca de Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim 
com melhores condições 
para os pescadores

Foi inaugurado no dia 2 julho, o complexo de armazéns 
de aprestos no molhe sul do Porto de Pesca de Vila do 
Conde/Póvoa de Varzim, na presença da Ministra da 
Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, 
e da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. 

O Presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde, 
Vítor Costa, na sua intervenção, apresentou o projeto 
de recuperação paisagística para ser desenvolvido à 
superfície dos armazéns de aprestos, anunciando que 
a obra incluirá espaços verdes, parque infantil e diver-
sos elementos decorativos como uma pérgula escul-
tórica, que evocarão as comunidades piscatórias das 
Caxinas e Poça da Barca.

O valor da obra ascende aos 2 milhões de euros, e 
será concretizado com recurso a financiamento gover-
namental e comunitário.

Vítor Costa anunciou ainda que a Câmara Municipal 
de Vila do Conde vai atribuir o nome do Mestre José 
Festas, antigo Presidente da Associação Pró Maior Se-
gurança dos Homens do Mar, falecido em 2021, a um 
arruamento na cidade vilacondense, em sua memó-
ria. O atual Presidente da Associação, João Leite, bem 
como familiares do Mestre Festas estiveram presentes 
na cerimónia.

A cerimónia contou também com as presenças do Pre-
sidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Ai-
res Pereira, do Presidente do Conselho de Administra-
ção da Docapesca, Sérgio Faias, e várias organizações 
do setor da pesca, entre as quais a Mútua dos Pesca-
dores, que se fez representar pelo seu Administrador 
Jerónimo Viana.

Imagens conservadas
1.º Concurso de fotografia promovido pela ANICP – As-
sociação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe

Decorre o processo de avaliação dos trabalhos do Concurso 
“Imagens Conservadas”, que resultou de uma parceria entre 
a ANICP e o Instituto Português de Fotografia e pretende 
conservar, através do registo fotográfico, a Indústria de Con-
servas de Peixe e a relevância do seu passado.
As fotografias podem evocar qualquer um dos momentos da 
cadeia de produção da pesca, “do mar… ao prato”.
Por seu lado, “as latas de conservas de Peixe guardam um 
produto alimentar saboroso, saudável e sustentável”, e des-
ta conjugação surgirão “fotografias capazes de enaltecer e 
valorizar o conteúdo da lata, por si só um ícone nacional” 
(informação da ANICP).
Um concurso aberto aos maiores de dezoito anos, nacionais 
e estrangeiros, de participação gratuita.
Os trabalhos são avaliados por um júri composto por 7 per-
sonalidades distintas: Adelino Meireles fotojornalista, Artur 
Pastor professor e fotógrafo, pelos designers Luís Mendonça, 
Sandra Maria Teixeira e Victor Vicente, Teresa Nunes repre-
sentante do IPF e Isabel Tato da ANICP.
O público foi também chamado a participar, tendo a opor-
tunidade de eleger a fotografia que mais gostar, com uma 
votação online na página da ANICP.
O anúncio dos vencedores tem data marcada para o dia 13 
de outubro de 2022.

Prémios e reconhecimento
1.º Prémio – viagem ao Museu Fotografiska em Estocolmo
2.º Prémio – 500€ em material fotográfico
3.º Prémio – voucher de formação no IPF no valor de 300€
Prémio do público – um livro de arte e uma caixa de degus-
tação de conservas.

As três fotografias premiadas serão divulgadas pelos órgãos 
de comunicação social e todos os candidatos receberão um 
diploma de participação.
Os projetos que tiverem reconhecimento pelo júri serão 
selecionados para uma exposição que circulará em várias 
cidades portuguesas em locais de reconhecido destaquem, 
com inauguração a 15 de novembro, na Assembleia da Re-
pública.
O concurso conta com o apoio do Ministério da Agricultura e 
Alimentação, do Grupo Global Média, da agência de viagens 
Media Travel e do El Corte Inglês.

Saber mais: https://anicp.pt/imagens-conservadas/

Na fotografia familiares do Mestre Festas descerrando a lápide em sua ho-
menagem, na presença da Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho, 
Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação, e Vice-Al-
mirante Aresta.
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Estivemos mais longe da vista uns dos outros nestes úl-
timos dois anos, mas não deixámos de cuidar dos nossos 
espaços para receber melhor os nossos utentes! Sejam 
bem-vindos! 

Rostos da Maré – Vidas cruzadas
Um projeto para a comunidade

Não poderia este livro de homenagem aos pescadores ter vindo 
em melhor altura para as páginas da nossa Marés, onde se cele-
bra também o mar e a pesca, e as comunidades. Os “Rostos da 
Maré - Vidas Cruzadas entre Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa 
de Varzim” viram a luz do dia em junho deste ano, pela mão 
da Bind'ó Peixe - Associação Cultural. Um livro, uma exposição, 
uma criação multimédia, produzidos por esta Associação e pela 
ESMAD - Escola Superior de Media, Artes e Design do Instituto 
Politécnico do Porto, numa iniciativa promovida pelo Grupo de 
Ação Local - GAL Costeiro Litoral Norte da Área Metropolitana 
do Porto, financiada pelo programa operacional regional Norte 
2020, e com a coordenação de Abel Coentrão, jornalista e pre-
sidente da Associação Cultural Bind’ó Peixe.
O Livro reúne 21 textos que resultam de entrevistas e partilhas 
entre 3 jornalistas de cada um dos municípios e mais de três 
dezenas de pessoas de Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de 
Varzim cujas histórias de vida “desenham uma rota pelas in-
terdependências familiares, pessoais, profissionais que a pesca 
gerou, principalmente no último século, nestes três municípios” 
(1), e que os autores esperam, “ajudem a fixar, hoje e para 
memória futura, esta interligação entre os três concelhos.” (2)
O trabalho jornalístico ficou nas mãos de Ângelo Marques da 
Póvoa de Varzim, David Mandim de Vila do Conde e Luísa Pinto 
de Matosinhos, e as fotografias, em estúdio, dos entrevistados, 
que integram também o Livro, são dos fotógrafos Helena Flores, 
Joana Dionísio, Luís Ribeiro, Olívia da Silva e Sérgio Rolando.
O Livro deu origem a uma exposição itinerante de fotografia pe-
los três municípios, acompanhada por uma criação multimédia 
de Tânia Dinis e Miguel Pipa, recorrendo ao material recolhido 
entre as famílias e pessoas entrevistadas para o projeto.
Este trabalho coletivo que envolveu três dezenas de pessoas, 
entre pesquisa, produção, escrita e edição de textos, fotografia 
e recolha de arquivos fotográficos, design e montagem do livro, 
da exposição e da criação multimédia, foi apresentado entre 28 
de junho e 14 de julho, nos três Municípios envolvidos, no Mer-
cado de Matosinhos, no Centro da Memória de Vila do Conde 
e no Centro Coordenador de transportes da Póvoa de Varzim.

“No livro, Rostos da Maré, muitas famílias ligadas ao mar 
são retratadas e memorizadas nestas páginas. Muitas his-
tórias ficarão para sempre neste livro, que é sem dúvida 
uma homenagem aos nossos antepassados. Pela voz dos 
meus pais é contada a vida da nossa família. Zé da São 
Benta e do Carmo Esquecida serão sempre o pilar que nos 
ligam a Caxinas”, escreveu a jornalista Fernanda Araújo, 
agradecendo “a todos que embarcaram neste projecto e o 
levaram a bom porto”. (citando o jornal on-line A Voz da 
Póvoa, a propósito da apresentação da obra)

(1) Apresentação do projeto na página da Internet do Município de Vila do Conde 
(2) Apresentação do projeto na página de Facebook da Bind’OPeixe

Abel Coentrão (2º a contar da direita) com a equipa de jornalistas

Novo Balcão de Évora 
Rua de Timor, n.º 23 - Rc/Esq • 7005-161 Évora
266 709 167 / 963 470 871 
evora@pontoseguro.pt

Balcão de Grândola (renovado)
Rua Afonso de Albuquerque, 2 • 7570-148 Grândola 
269 441 148 / 967287102
grandola@pontoseguro.pt

Novo Balcão de Portimão
Lg. Francisco António Maurício 7-1º A • 8500-535 Portimão
282 411 374 / 961 518 466
portimao@mutuapescadores.pt

Novo Balcão de Sines
Rua Marquês de Pombal nº 64A • 7520-225 Sines
269 635 844 / 963 461 367
sines@mutuapescadores.pt
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A tividade Seguradora

Escola de Seguros

Introdução
Por vezes, existem dúvidas sobre a diferença entre seguros 
de Vida, Saúde e Acidentes Pessoais.
Os seguros de Vida-risco (porque existem também seguros 
de Vida vocacionados para a capitalização, à semelhança de 
outros produtos financeiros) garantem capitais por morte e 
invalidez permanente (se esta última também estiver con-
templada no contrato) total ou absoluta (conforme as apóli-
ces), que resultem de doença ou acidente. E ainda existem 
os seguros mistos que respondem simultaneamente às duas 
preocupações anteriores (proteção e poupança).
As doenças têm origem interna, provocadas pela evolução 
lenta de disfunções no organismo, gerando lesões, perturba-
ções funcionais ou a morte.
Já os acidentes pessoais são o resultado de acontecimentos 
involuntários, súbitos e imprevistos, causados exteriormente 
ao organismo, provocando lesões, perturbações funcionais 
ou a morte.   
Esclarecida muito sucintamente a situação, passamos a cara-
terizar os seguros de Acidentes Pessoais, matéria com a qual 
se prende este artigo.

Princípios orientadores
Um seguro desta natureza pode somente respeitar ao âmbito 
profissional (que apenas se aceita nos seguros de grupo fecha-
dos); pode respeitar unicamente aos riscos extraprofissionais 
(aceitável, desde que a pessoa segura esteja igualmente co-
berta por um seguro de Acidentes de Trabalho); e finalmente, 
a situação mais comum, onde se garantem simultaneamente 
os riscos profissionais e extraprofissionais. 
Depois, há que considerar as coberturas principais e as cober-
turas complementares:
Nas primeiras, encontra-se a Morte, a Invalidez Permanente e 

a Morte ou Invalidez Permanente (esta última mais económica, 
porque subtrai ao capital por morte o valor já eventualmente 
pago pela Invalidez Permanente, devido ao mesmo acidente). 
Para contratar um seguro de Acidentes Pessoais Individual 
(ou Grupo), o cliente tem de subscrever, pelo menos, uma 
destas coberturas. 
E pode acrescentar as coberturas complementares, tais como 
Despesas de Funeral, Despesas de Tratamento e Repatria-
mento, Incapacidade Temporária e Incapacidade Temporária 
Absoluta só em caso de Internamento Hospitalar (obviamen-
te menos onerosa). 
Regra geral (mas variando conforme as modalidades), este 
seguro é válido no mundo inteiro, todos os dias e durante as 
24 horas.
Em princípio, nos seguros de AP apenas se aceitam alguns 
riscos (pessoas muito jovens ou muito idosas; pessoas que 
padeçam de enfermidades suscetíveis de agravar o risco de 
acidente ou as suas consequências; prática de desportos, uti-
lização de aeronaves não comerciais; utilização de veículos 
motorizados de duas rodas; cataclismos da natureza; pertur-
bações da ordem pública) mediante consulta prévia e prová-
vel agravamento do prémio.
E ficam absolutamente excluídos os acidentes devidos ao uso 
de estupefacientes sem prescrição médica e alcoolismo, atos 
temerários, crimes e suicídio, intoxicações ou envenenamen-
tos, afeções alérgicas, hérnias e energia nuclear.
A tarifação dos seguros de AP Individual (e Grupo) baseia-se 
na atividade profissional da Pessoa Segura. E para facilitar a 
interpretação e o manuseamento das tarifas, criam-se clas-
ses de risco, onde se agrupam as diversas profissões, das 
menos para as mais perigosas.
Algumas coberturas (IP, DTR, IT) comportam a possibilidade 
de franquias, fazendo baixar os respetivos prémios. 

Acidentes Pessoais
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Por outro lado, é possível substituir a Tabela Nacional para 
Avaliação de Incapacidades Permanentes em Direito Civil, ou 
outra consignada nas C. Gerais da apólice, pela Tabela Na-
cional de Incapacidades (que serve o Ramo Acidentes de Tra-
balho) ou outra igualmente mais favorável à pessoa segura, 
mediante eventual agravamento na taxa da cobertura de IP.       
Estes seguros, podem ser anuais renováveis ou temporários.  

Seguros de Grupo
Logo que um seguro garanta mais do que uma pessoa (com 
exceção dos seguros familiares), encaixa-se na designação 
de seguro de grupo. É vulgar a sua existência nos seguros de 
Acidentes Pessoais, Saúde e Vida.
Mas existem princípios relativamente a este conceito: em pri-
meiro lugar, a dimensão do grupo deve justificar um seguro 
deste tipo (no mínimo 5, 10, 20 pessoas, conforme a orien-
tação de cada segurador); o grupo deve ser pré-existente à 
efetuação do contrato de seguro; a quantidade de pessoas a 
segurar não pode afastar-se demasiadamente em relação à 
dimensão do grupo, para evitar a anti seleção (o ideal é que 
garanta, pelo menos, 75 % dos componentes do grupo). 
Os seguros de grupo podem ser contributivos (caso em que 
as pessoas seguras comparticipam, no todo ou em parte, no 
pagamento da quota parte do prémio que lhes diz respeito).
Se o prémio for integralmente pago pelo tomador (normal-
mente o empregador, muitas vezes em resultado do estipula-
do nos contratos coletivos de trabalho ou acordos de empre-
sa), então, chama-se não contributivo.
Numa outra divisão, teremos que considerar os seguros de 
grupo em duas espécies: fechados (a maioria), quando a com-
posição, dimensão e provável evolução do grupo pode ser do 
conhecimento do segurador; e abertos (caso dos seguros as-
sociados a cartões de crédito), quando tal não acontece.
Os seguros de grupo contemplam descontos substanciais, em 
função da dimensão do grupo.

Modalidades do ramo
Temos vindo a enunciar as regras fundamentais que orientam 
os seguros de acidentes pessoais, a começar pelos seguros 
individuais, prosseguindo depois nos seguros de grupo.
E, grosso modo, tais princípios, com as devidas adaptações, 
também se aplicam às restantes modalidades do ramo, que 
são muitas e diversificadas.
Cada segurador, em função de determinadas prerrogativas, 
define as suas modalidades.
A título de exemplo, no caso da Mútua dos Pescadores, coo-
perativa de utentes de seguros, que tem como principais 
mercados-alvo o mar e a economia social, a opção - sempre 
em evolução - incide atualmente nas seguintes modalidades: 
Individual; Grupo; Seguro da Criança; Escolar; Formandos; 
Autarcas; Bombeiros; Lazer; Viagem; Proteção da Estadia; 
Mergulho-Prestadores de Serviços de Mergulho; Mergulho-
-Recreativo; Pesca Desportiva; Dirigentes e Delegados Sindi-
cais; Filarmónicas Açoreanas.
Para além disso, nos seus packages e multirriscos, a Mútua 
contempla igualmente coberturas de acidentes pessoais, a 
saber:
Marítimo-Turística – inclui o seguro obrigatório dos ocupantes 
da embarcação.
Marítimo-Recreio – pode incluir o seguro facultativo dos ocu-
pantes da embarcação.
Mútua-Lar – No seu Plano Superior inclui coberturas de aci-
dentes pessoais na residência, desde que garantido o con-
teúdo.
Segurpesca XXI e Multipesca – Incluem os seguros de aci-
dentes pessoais e de acidentes de trabalho, ambos obrigató-

rios para os pescadores, e ainda as coberturas de perda de 
haveres (garantia obrigatória que o armador pode transferir 
para o segurador) e de compensação salarial (garantia fa-
cultativa).
E ainda:
Apólice de Grupo-Contributiva – Garante um seguro de aci-
dentes pessoais para os pescadores que ainda não subscre-
veram o Segurpesca XXI ou o Multipesca, a partir dos des-
contos efetuados em lota a favor da Mútua; mas que deve ser 
entendida como uma situação muito provisória, dado que, na 
generalidade, tais descontos não atingem valores suficientes 
que permitam garantir os capitais mínimos legalmente exi-
gidos para o seguro obrigatório de acidentes pessoais, para 
além de ficar a descoberto o seguro igualmente obrigatório 
de acidentes de trabalho.
Portanto, neste caso, o que deve ser feito, a partir do mo-
mento em que se começam a efetuar descontos em lota a 
favor da Mútua, é contatar imediatamente os serviços res-
petivos, para subscrever o Segurpesca XXI, o Multipesca ou 
mesmo um seguro de Acidentes de Trabalho e outro de Aci-
dentes Pessoais, para legalizar cabalmente a situação.
A somar a todas estas soluções, existem ainda vários proto-
colos, que constam no site da Mútua (www.mutuapescado-
res.pt – Cooperativa – Protocolos de Seguros), contemplando 
condições tecnicamente ajustadas e mais favoráveis nos pre-
ços aos associados de várias entidades, nomeadamente no 
que respeita aos seguros de acidentes pessoais. 
A título de exemplo, referimos os protocolos com a Federação 
Nacional de Voluntariado para a Saúde, Marinha Portuguesa, 
Marinha do Tejo e Confederação Portuguesa das Colectivida-
des de Cultura, Recreio e Desporto.
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E staleiros

Homenagem ao Mestre Avelino Vieira

Avelino Gaspar Vieira, Mestre Avelino, deixou-nos em feverei-
ro deste ano.
Conheci este enorme homem bom, um incansável mestre ca-
lafate madeirense e de Machico em particular, nos já longín-
quos anos oitenta do século passado.
Recordo com respeitável saudade os meus finais de tarde, que 
somei tantos e tantos dias, nos estaleiros navais da Banda 
Além em Machico, a ver nascer de “pedaços de madeira” dos 
moldes das cavernas em contraplacado marítimo ou duma 
simples quilha variadíssimos barcos e foram tantos: Madeira 
Atlântico, Baia Caniçal, Porto D´Abra, Anica etc, etc.
Eram trabalhos duros, pesados, difíceis, complexos e muito 
exigentes. 
Não posso, no entanto, esquecer a tranquilidade, a sabedoria 
do Mestre Avelino, do Mestre Eduardo, do Mestre Américo, 
Mestre Jorge e das suas equipas ao fazerem nascer muitas e 
variadas embarcações. Estes homens eram conhecidos como 
a equipa quinteto.
Hoje, passados trinta breves anos da minha atividade profis-
sional na Mútua dos Pescadores, sou fatalmente um curioso 
dos barcos e um apreciador da construção naval. Talvez a ori-
gem destes entusiamos, tenha nascido precisamente nesses 
tais finais de tarde.

Infelizmente, a lei da vida tem-se encarregado de levar do 
nosso convívio estas memórias vivas dum tempo em que a 
construção naval tinha forte impacto nas comunidades ribei-
rinhas. Estes homens, construíram em madeira barcos para a 
pesca, para o recreio, e até para o transporte de passageiros. 
Foi das suas mãos, do seu saber e do seu conhecimento, que 
tantas vidas profissionais se construíram, que tantos com eles 
navegaram em momentos de alegria, mas também de muito 
sofrimento.
Volto então mais uma vez a apelar às entidades públicas que 
não deixem desmemoriar a história da nossa construção na-
val.
Machico e Caniçal foram freguesias onde a construção naval 
no século XX foi muito relevantíssima e temos ainda memó-
rias vivas desses tempos, não deixem por favor morrer esse 
passado.
À família do Mestre Avelino, aos seus eternos sócios, a Mútua 
dos Pescadores não pode deixar de vos dar um grande abraço.
Por mim, é com grande emoção que agradeço ao Mestre Ave-
lino os ensinamentos que me transmitiu nos meus finais de 
tarde nos estaleiros da Banda Além.

Obrigado!

Carlos Garcês

Anica

Madeira Atlantico

Anica no Estaleiro
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80 anos de especialização 
e confiança

A Mútua de hoje é o resultado do trabalho de várias gera-
ções de associados ou cooperadores, dirigentes e trabalhado-
res que ao longo dos anos têm sabido encontrar caminhos e 
soluções adequados para ultrapassar as turbulências sociais, 
económicas, políticas, nacionais e internacionais, com que a 
organização se foi confrontando.
É assim que se compreende a evolução permanente e susten-
tável, num trajeto de crescente especialização e consolidação 
ao longo de 80 anos – apenas contrariado por momentos que 
a sua História claramente explica – que, mais uma vez, não foi 
abalado pelas circunstâncias exteriores.
Em 2021, tal como se perspetiva que continue a acontecer 
em 2022, a Mútua retomou o crescimento (que havia sido 
interrompido em 2020, em consequência da paralisação de 
múltiplas atividades económicas provocada pelos efeitos da 
pandemia Covid-19) do volume de prémios brutos emitidos, 
provenientes principalmente das atividades da pesca e da 
marítimo-turística. Os ramos de seguro nos quais se tem ve-
rificado um maior crescimento são os Acidentes de Trabalho, 
Acidentes Pessoais e Marítimo; globalmente a produção de se-
guro cresceu 6,3%. 
Os custos com sinistros diretamente suportados pela coopera-
tiva tiveram uma redução, comparativamente com o ano ante-
rior, sobretudo pelo facto de a sinistralidade no ramo marítimo 
ter reduzido, mas, globalmente, incluindo os encargos de res-
seguro, o custo final dos sinistros cresceu 18,7% face ao ano 
de 2020. Na área de sinistros, houve a lamentar três acidentes 
mortais na pesca e um na atividade marítimo-turística.
As despesas gerais apresentaram um aumento em consequên-
cia dos custos provenientes do reforço e aquisição de novas 
soluções informáticas, bem como do recurso a consultadoria, 
para responder às novas e cada vez mais exigentes medidas 
que regulamentam a atividade seguradora e financeira. 
Os resultados globais do exercício de gestão do ano de 2021 
foram amplamente positivos, no valor de 702.048,00 euros, 
fruto também do efeito da alteração da valorização financeira 
da participada Ponto Seguro – Mediação de Seguros, SA., per-
mitindo o reforço do capital social e dos capitais próprios da 
Mútua, num claro e inequívoco sinal da sua solidez financeira 
e económica.

Uma opção para a vida
Ao longo das comemorações do 80º aniversário da nossa 
cooperativa de utentes de seguros - que continua a ser a pri-
meira e única em Portugal – tem sido particularmente tocan-
te encontrar cooperadores, tomadores de seguro e segura-
dos, que “estão na Mútua desde sempre”, ou que “herdaram 
dos pais” a relação com a Mútua, numa entrega, dedicação 
e confiança que dura há várias gerações. Ou receber o tes-
temunho de quem nasceu para a segurança com a Mútua, 

saiu na perspetiva de encontrar melhores soluções ou mais 
baratas, e regressou à “sua” seguradora testemunhando que 
a especialização, a dedicação e a confiança são valores ine-
gociáveis.
A História da Mútua confunde-se com a História(s) de Vida(s) 
de trabalhadores que tiveram a oportunidade e escolheram 
desenvolver a sua atividade profissional na Mútua dos Pesca-
dores. De diferentes gerações, de proveniências geográficas 
e sociais diferenciadas, com múltiplas e distintas formações 
e qualificações todos têm contribuído com a sua dedicação e 
profissionalismo para a Mútua que somos; com percursos mais 
curtos, mais longos e especialmente longos; a todos, os que 
cá estão, os que nos acompanham à distância, os que “já par-
tiram”, e que continuam a inspirar-nos, a apoiar-nos e a exigir 
de nós, muito obrigada!  
Viva a Mútua dos Pescadores!

No ano em que se celebram os 80 Anos de ativi-
dade da Mútua dos Pescadores, é particularmente 
importante podermos partilhar os bons resultados 
económicos e, sobretudo, sublinhar a confiança 
com que todos projetamos o seu futuro

Ana Vicente, Diretora-Geral
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Abel Coentrão

Foi com grande satisfação que recebemos o convite para participarmos nos 80 anos da Mútua dos 
Pescadores. Esta organização é um pilar de um sector, o da pesca, que mudou muito, ao longo destas 
oito décadas, mas continua a marcar indelevelmente boa parte dos territórios costeiros e ribeirinhos 
de Portugal. A Mútua mudou com a pesca, mas tal como a pesca, continua a ser a Mútua, assim dita, 
enquanto palavra solitária e solidária, que agarra todo o significado desta cooperativa. Que, literal-
mente, tem segurado um modo de vida de inúmeras comunidades

Um projeto de Abel Coentrão e Helder Luís para assinalar os 80 
anos da Mútua dos Pescadores

Desafiados a produzir um livro, propomos que, nos seus 80 
anos, a Mútua dos Pescadores celebre essas comunidades, 
a sua relação com a pesca e o mar, a sua história e os seus 
anseios para um futuro no qual esta organização pretende 
continuar a ter um papel preponderante. Com a ajuda dos 
colaboradores e associados da Mútua, pretendemos, ao longo 
destes meses, conhecer melhor os territórios costeiros deste 
país, muitos dos seus protagonistas e produzir, a partir dessa 
experiência, crónicas suportadas em texto e imagem, para 
uma obra a lançar no final do ano.
As crónicas, (texto e fotografia), poderão ser sobre pessoas, 
lugares, barcos e outros meios de produção; sobre os es-
paços marítimos e as atividades que neles se desenvolvem, 
sejam elas antigas, a tentar sobreviver ao tempo, ou recen-
tes, a tentar ganhar o seu espaço, como as lúdico-turísticas, 
entre outras associadas àquilo que hoje mais amplamente se 
designa por economia Azul. Iremos à procura de homens, e 
de mulheres, dos velhos que resistem, e dos novos que, con-
tra a maré, ainda procuram o mar como fonte de trabalho. 
Serão textos e fotografias que não se centrarão apenas 
na Mútua, mas nos territórios e naqueles e naquelas para 
quem esta trabalha, expressando, na multiplicidade possí-
vel, não só a nossa relação com a maritimidade, mas tam-
bém preocupações desta organização em questões como 
a segurança no trabalho, a justiça económica e social, os 
desequilíbrios de género e outros que afetam as comuni-
dades da beira-mar. 
O livro será uma dádiva da Mútua à cultura marítima – pela 
qual, noutros projetos, a Mútua tanto tem feito, o que valerá 
a pena lembrar, também. Esperamos que o resultado tenha 
uma qualidade que permita que esta seja vista não apenas 
como uma obra institucional, mas que possa ser apreciada 
pela comunidade em geral, e chegar às livrarias. Para nós, 
enquanto autores, seria um estímulo ver o trabalho chegar 
mais longe".

Abel Coentrão nasceu em Caxinas, Vila do Conde, em 
1973. Estudou Ciências da Comunicação e Sociologia 
da Cultura e Estilos de Vida e frequenta atualmente um 
mestrado em Planeamento Regional e Urbano. Nos últi-
mos 20 anos foi jornalista do quadro do PÚBLICO, escre-
vendo apaixonadamente sobre desenvolvimento urbano 
sustentável e, enquanto descendente de pescadores, 
sobre temas marítimos, aos quais está a dedicar mais 
tempo. A este propósito fundou, há oito anos, a Bind’ó 
Peixe – Associação Cultural, em Vila do Conde, organiza-
ção com a qual tem produzido diversos projetos na área 
da cultura marítima (fotografia, cinema documental, re-
colha de memórias, etc). A título individual, ou através 
da associação, tem apoiado artistas (como Hélder Luís e 
muitos outros) e académicos a desenvolver trabalhos em 
várias áreas e investigação sobre a sua comunidade pis-
catória, cumprindo os objectivo da Bind’ó Peixe: O estudo 
e a valorização cultural do património material e imaterial 
das gentes do mar.
Nascido no Porto em 1973, Helder Luís é designer, ar-
tista multimédia, músico e fotógrafo. Estudou design 
gráfico e tipografia e desde 1996 trabalha para várias 
empresas e instituições. O seu trabalho de design gráfico 
foi exposto em vários eventos e publicado em inúmeras 
publicações ao longo dos anos. Como artista multimédia, 
desenvolveu o seu trabalho individual e coletivamente. 
Como músico integrou vários projetos e apresentou-se 
também a solo, como músico experimental. Nos últimos 
anos tem-se dedicado à fotografia documental, concluin-
do um mestrado de fotografia e cinema documental e pu-
blicando vários livros de fotografia dentro da temática da 
cultura marítima, entre os quais se destacam “Atlântico”, 
de 2020, e “Sardinha”, de 2022.

©2022 Helder Luís
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Longa Vida à Mútua 
dos Pescadores!
80 anos de vida celebrados nas suas comunidades, as de ontem, de sem-
pre, e as de hoje, dialogando com todos, e não deixando ninguém para 
trás. Depois de dois anos de constrangimentos este não poderia ter sido 
o melhor mote para reabrirmos as portas

A celebração dos 80 anos foi lançada numa das zonas de 
maior tradição piscatória, e onde a Mútua tem mais fundas 
as suas raízes, em Peniche, com os seus cooperadores, reu-
nidos na sua Assembleia Geral magna, a 27 de março 
de 2022. 
Dos cooperadores e dirigentes eleitos, que traçam as orien-
tações da Cooperativa, a festa prosseguiu com um encontro 
de trabalhadores, no dia 30 de abril, na Nazaré. Sempre 
junto à costa porque essa é a nossa espinha dorsal e não 
poderia ser de outro modo!
A 21 de maio a Mútua reuniu-se no Norte, em Vila do 
Conde, respondendo a um anseio das Associações locais e 
dos seus associados. Aliando reflexão e festa, debateu-se a 
pesca, o setor âncora da cooperativa, o seu berço. Foram 4 

os temas chave em discussão – mão de obra, formação e 
segurança, valorização do peixe e dos rendimentos. Temas 
debatidos com a emoção e o entusiasmo que caracterizam as 
gentes do mar, na presença dos poderes políticos e autorida-
des marítimas, confrontadas com as questões, os desafios e 
as preocupações, dos pescadores e suas organizações. Con-
támos com o apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde e 
a parceria com as associações regionais AAPN, Associação de 
Produtores de Pesca do Litoral Norte, O.P.; APROPESCA, Or-
ganização de Produtores de Pesca Artesanal, O.P.; PROPEIXE, 
Cooperativa de Produtores de Peixe do Norte, C.R.L.; e Pro-
-Maior Segurança dos Homens do Mar, que ajudaram a con-
solidar os temas em debate. A estas se juntaram a ADAPI, 
Associação de Armadores da Pesca Industrial, Sindicato dos 
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Pescadores do Norte, Associação Nacional de Pequena Pesca 
do Cerco, APARA, Associação de Pesca Artesanal da Região 
Aveiro, VIANAPESCA, Cooperativa de Produtores de Peixe de 
Viana do Castelo, C.R.L. e Olhãopesca.
Pela parte das autoridades estiveram presentes o Capitão 
dos Portos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde; a APDL – Ad-
ministração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, 
S.A.; o For-mar, Centro de Formação Profissional das Pescas 
e do Mar; a Docapesca, Portos e Lotas, S.A.; e a Direção-Ge-
ral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. 
Momentos de exaltação e desinquietação, reencontros.
No dia 9 de julho a Mútua rumou a Sesimbra onde há 
43 anos – em 1979 – a Mútua abriu o seu primeiro “Posto 
médico” fora de Lisboa. Em Sesimbra a Mútua foi também 

celebrar o 100.º Dia Internacional das Cooperativas, e 
partilhar, valorizar, os princípios cooperativos com outras en-
tidades que comungam o mesmo interesse pelo bem comum 
– a FENACHE – Federação Nacional de Cooperativas de Habi-
tação Económica, FCRL, a FENACERCI – Federação Nacional 
das Cooperativas de Solidariedade Social, FCRL e a SESIBAL 
O.P. – Cooperativa de Pesca de Setúbal, Sesimbra e Sines. 
Aqui também a Mútua esteve no palco apresentando a sua 
história! E também aqui se deixaram críticas, inquietações e 
sonhos de mundos melhores. 
Tudo a acontecer sob o olhar atento da CASES – Cooperativa 
António Sérgio para a Economia Social, entidade reguladora 
a quem compete cuidar, apoiar e promover o setor, que este-
ve também representada no painel.
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Em Sesimbra contámos com o apoio da Câmara Municipal de 
Sesimbra, e da Docapesca, Portos e Lotas SA.
Entre celebrações levámos a Mútua à escola da Voz do Ope-
rário, em Lisboa, instituição emblemática da cidade, de origens 
operárias e cooperativas – formada em 1913 pelos operários 
da indústria tabaqueira, para sustentar a produção do jornal “A 
Voz do Operário”, tendo evoluído para a Sociedade de Instrução 
e Beneficência A Voz do Operário, até aos dias de hoje, com 
uma função social e cultural na comunidade muito forte.
Desta vez em parceria com o projeto “Mar de Experiências”, 
desenvolvendo não o ciclo completo “à roda do mar”, como se 
fez com algumas escolas em 2021, mas o atelier de constru-
ção das Lourencinhas, sardinhas feitas de lixo recolhido nas 
praias de Vila Chã, inspiradas nas “mulheres pescadeiras” des-

sa vila piscatória, e um pequeno atelier de construção de artes 
de pescas, e de partilha com as crianças de conhecimento 
sobre a Mútua e as cooperativas de um modo geral. A inicia-
tiva assinalou também o Dia Europeu do Mar, promovido pela 
Comissão Europeia.
Na cidade da Horta e no Funchal celebra-se o mar nas 
Ilhas, nas suas várias dimensões, e no Algarve desafia-
-se a 21 de outubro a pesca e o turismo a um diálogo 
sustentável.
A 19 de novembro reunimo-nos todos em Lisboa, na 
Gare Marítima de Alcântara, para encerrar as comemo-
rações e em dezembro regressamos à nossa origem, fechan-
do este ciclo com os cooperadores e os dirigentes na última 
Assembleia geral Magna do ano.
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A Mútua foi e será 
a minha segunda casa

JERÓNIMO TEIXEIRA

A niversário



Setembro’22 21

Entrou na Mútua em 1984, ano em que a mesma sofre 
uma intervenção do governo. O que recorda da sua en-
trada na empresa? Qual era a realidade da Mútua na 
altura? Que tempos foram aqueles de intromissões do 
poder político?
A intervenção do Governo do “bloco central”, liderado pelo Dr. 
Mário Soares, ocorreu em 1984. Em janeiro desse ano, fui en-
trevistado pela Direção da Mútua dos Pescadores, Presidente 
Manuel Vilaça (Póvoa Varzim), Vogais, José António Amador 
(Peniche) e João Lopes (Sesimbra), para preparar a substitui-
ção do Diretor de Serviços, Dr. Luís Simões de Abreu (1978-
1984), que por sua vez tinha substituído o Sr. António Lopes 
Ribeiro (1975-1977).
Porque o SITAVA (Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e 
Aeroportos) estava num processo arbitral em que participei 
em representação, não pude entrar de imediato na Mútua e 
acabei por entrar já em pleno quadro de crise.
Pela 1ª vez, em março de 1984, apresentaram-se duas listas 
candidatas aos Órgãos Sociais da Mútua. Mas o insólito do 
processo é o Presidente em exercício ter aparecido como can-
didato a Presidente pelas duas listas!
Na Assembleia Geral os candidatos da lista A não aceitaram 
que tal acontecesse e substituíram esse candidato.
Na contagem dos votos os apoiantes da lista B perceberam 
que sairiam derrotados, e, fisicamente impossibilitaram o tér-
mino em boa ordem desta Assembleia.
Em seguida pedem a intervenção do Governo que dias depois 
manda a polícia impedir uma nova Assembleia Geral convoca-
da para a “Voz do Operário”, em Lisboa.
Sem ouvir, em qualquer momento, nomeadamente a Mesa da 
Assembleia Geral e os outros dirigentes em exercício, os can-
didatos da Lista A, bem como a Direção do Instituto de Segu-
ros de Portugal, mas tendo recebido a Lista B, o Governo, em 
meados de abril aprova uma Resolução nomeando uma Co-
missão Administrativa para preparar novas eleições. Este pro-
cesso conturbado arrastou-se até novembro, quando decorreu 
o ato eleitoral, tendo como resultado a tomada de posse da 
Lista A, que venceu assim, pela segunda vez, as eleições!
É evidente que se tratou de atos de duvidosa legitimidade e 
legalidade que não se esperam em democracia.

Recuando um pouco. Como foi a sua juventude e forma-
ção, e como veio parar à Mútua?
Estudei no Liceu de Bragança entre 1962 e 1969, fui eleito 
pelos meus colegas para a presidência da Associação de Es-
tudantes, mas porque não queria fazer o discurso do 1º de 
Dezembro, propus ao reitor que eu ficasse responsável pelas 
contas da Associação, e que indicasse colegas para Presiden-
tes da ala masculina e feminina da Direção, e ele aceitou. 
De notar que à data só o Presidente masculino era eleito.
Esta é a minha primeira ação política de que me recordo.
Ninguém ousou duvidar das escolhas que fiz para Presidentes 

da Direção ala masculina e ala feminina e das contas que no 
final foram apresentadas.
Estudei no ISE, hoje ISEG, de 1970 a 1976, tendo terminado o 
curso de Economia com média de 14 valores. Fui eleito por di-
versas vezes representante de turma e participei em eleições 
para os órgãos sociais da Associação de estudantes, tendo a 
Direção sido eleita, mas a lista da MAG, a que eu pertencia, foi 
batida por uma outra candidata.
Em finais de 1974 entrei para o quadro de técnicos do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de Lisboa, e para além das funda-
mentações económicas participei ativamente na negociação 
de Contratos de Trabalho setoriais e Acordos de Trabalho de 
grandes empresas.
Em 1978 passei a coordenar o gabinete de Contratação Cole-
tiva da Federação dos Sindicatos da Metalurgia e Minas e de 
1981 a 1984, tive igual responsabilidade no SITAVA.
Após 10 anos de trabalho na frente sindical é natural que ten-
tasse outra experiência e que um novo desafio me atraísse. 
Não era especialista em seguros nem tinha proximidade com 
a pesca. Nunca fui aventureiro, mas sempre gostei de desafios 
que me permitissem pôr à prova.
Filho de um comerciante com grande enraizamento na sua 
comunidade e de uma professora primária de quem os alunos 
guardaram boas recordações, não foi difícil fazer a minha op-
ção de classe.
Depois dos metalúrgicos, dos trabalhadores da aviação e aero-
portos, agora, eram os pescadores que eu iria conhecer e servir.

Jerónimo Teixeira, economista, é uma personalidade absolutamente incontornável da Mútua dos Pes-
cadores, que se impõe entrevistar, sobretudo no momento em que se celebra o 80.º. Aniversário da 
Cooperativa.
Desde 1984 foi, sucessivamente, o seu Diretor-geral ao longo de 34 anos, depois assumiu um man-
dato de quatro anos na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, sendo desde 2021 o 
Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Simultaneamente desempenhou outros cargos relevantes e foi protagonista de variadas histórias e 
peripécias, que certamente nos irá desvendar nesta entrevista à “Marés”, a revista onde colaborou 
desde sempre e que tanto acarinhou.  
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PRINCÍPIO DA INTERCOOPERAÇÃO

Nestas quase quatro décadas, quais foram os principais 
pontos altos da trajetória da Mútua? E já agora quais os 
momentos mais complicados?
A Mútua foi e será a minha segunda casa. 
Conviver com uma Comissão Administrativa escolhida pelo 
Governo foi logo um desafio para os meus primeiros meses de 
Mútua e dos meus 31 anos de idade. 
E poder dizer que quer o Presidente, Dr. José Gonçalves dos 
Santos (quadro superior do Instituto de Seguros de Portugal), 
quer o membro, Sr. Américo Godinho da Silva Arroz (Diretor 
de Serviços da Bonança), mantiveram uma atitude correta e 
não hostil para com os quadros da Mútua, deixando isolado 
o outro membro da Comissão Administrativa, cujo nome já 
esqueci há muito tempo.
Demonstrar aos trabalhadores da Mútua, que, divididos du-
rante estes meses confusos, todos teriam oportunidade de 
trabalhar a bem da Mútua e dos seus associados, armadores, 
mestres e pescadores, foi um desafio claramente ganho. 
Criar uma equipa de Direção Técnica que estivesse à altura 
dos desafios a vencer e que garantisse a gestão quotidiana, 
com permanente ligação à Direção eleita, através do Diretor 
geral.
Descentralizar e elevar a qualidade e responsabilidade da rede 
de Dependências e Balcões da Mútua foi uma aposta para anos 
de ação, mas que certamente está na base de resultados a 
diversos níveis:
- Conhecimento e confiança dos associados e novos utentes;
- Proximidade que garante maior rigor na aceitação dos riscos 
e na regularização dos sinistros; 
- A MP cresce e reforça os seus indicadores;
- O número e qualificações de trabalhadores não parou de 
crescer;
- Não obstante a sua dimensão é uma entidade reconhecida 
e respeitada;
- Podemos dizer que depois de 1984 a MP não passou por 
qualquer outra crise;
- No capítulo dos investimentos, queria fazer uma referência 
especial à importância da Ponto Seguro como segunda perna 
do Grupo Mútua;
- A interação das duas entidades, com evidentes benefícios 
para o Grupo Mútua.

Em 1994, dá-se a integração da Mútua dos Armadores 
da Sardinha. Como decorreu esse processo? Que bene-
fícios daí decorreram?
A Mútua da Sardinha não tinha os capitais próprios que a le-
gislação do Governo do Dr. Cavaco Silva exigiu e depois de 
uma tentativa de integração na Mútua dos Armadores do Ar-
rasto foi com a Mútua dos Pescadores que a integração se deu. 
Foi um processo absolutamente democrático, já que fizemos 
reuniões em todos os portos onde havia associados da Mútua 
da Sardinha e só um armador recusou ficar seguro na Mútua 
dos Pescadores. 
É evidente que entrarem à volta de 100 barcos e respetivas 
tripulações na Mútua, foi benéfico.
Também quanto aos trabalhadores da Mútua da Sardinha o 
processo foi o mais correto possível, indemnizando os que es-
colheram sair e integrando no quadro da Mútua os trabalhado-
res que fizeram essa escolha.
Mas recordo que, num outro momento, a Mútua fez com a 
seguradora do Crédito Agrícola um acordo de integração dos 
riscos dos barcos e dos seus tripulantes e também esse pro-
cesso foi bem-sucedido.
Mais recentemente temos recebido com natural atenção bar-

cos e tripulações de algumas das maiores empresas de pesca 
portuguesas, reconhecendo assim a capacidade, competência 
e competitividade da Mútua.
Se já éramos a maior seguradora da Pesca, estes processos 
em muito ajudaram!

Foi pela sua mão que se deu a adequação dos Estatutos 
para Cooperativa. Que razões estiveram na origem des-
ta iniciativa? O que mudou e melhorou?
Não digo que foi pela minha mão, porque sempre defendi o 
trabalho em equipa e a Mútua sempre foi gerida estratégica 
e politicamente pela Direção, atualmente Conselho de Admi-
nistração, com uma ajuda indispensável na gestão quotidiana 
prestada pelo Comité de Gestão que é dirigido pelo Diretor 
Geral.
A Mútua era a única Mútua de Seguros portuguesa e nos termos 
da Lei de Seguros podia mudar o seu estatuto para Cooperativa 
de Utentes de Seguros.
Esta mudança aproximou-nos das outras Cooperativas e de 
todas as outras famílias que compõem a Economia Social, em 
particular da FENACOOP - Federação Nacional das Cooperati-
vas de Consumidores, Federação Cooperativa onde natural-
mente nos filiámos e organização com a qual se estabelece-
ram laços de cooperação desde a primeira hora, bem como 
com as suas filiadas.
Foi certamente essa alteração estatutária que nos levou tam-
bém durante oito anos à Presidência da CONFECOOP, Confe-
deração Cooperativa Portuguesa, e quatro anos na Direção da 
CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, 
Regulador do Setor Cooperativo em Portugal. 
Como é natural estas e outras participações abriram portas e 
levaram-nos a considerar como objetivo de desenvolvimento 
para a Mútua, vir a ser a seguradora de eleição das entidades 
da Economia Social em Portugal, pondo em prática o Princípio 
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da Intercooperação. É sem dúvida um caminho longo e difícil, 
mas há que caminhar…

ASSEGURAR O FUTURO, PENSANDO NAS PESSOAS

Após a dobragem do século, observa-se um incremen-
to da Seguradora nos mercados da náutica de recreio e 
marítimo-turística. Que estratégia foi essa?
A Mútua é de longe a maior seguradora portuguesa de riscos 
de mar e de riscos da pesca, e, mais recentemente chegámos 
à liderança dos riscos da marítimo-turística e vamos crescendo 
paulatinamente na náutica de recreio.
Estamos a fazer o que é mais próximo e naturalmente mais 
seguro, para a Mútua e para os seus Resseguradores, mas 
também para os tomadores de seguros de todas estas ativida-
des, já que a especialização acrescenta valor.
Por outro lado, todos sabem que a Mútua, como cooperativa, 
faz dos princípios cooperativos que os Estatutos consagraram 
um dever permanente. 
Daí decorre, que é indispensável ter resultados que garantam 
as margens de solvência que as leis vêm exigindo, mas não há 
qualquer expectativa de haver uma distribuição significativa 
de resultados pelos cooperadores.
O que podem esperar os cooperadores e todos os restantes 
utentes da Mútua, é que todos sejam respeitados e bem tra-
tados, porque são pessoas e todas merecem a nossa melhor 
atenção.

E a componente social e cultural que a Mútua sempre 
assumiu. Que considerações lhe merecem?
Os três últimos Princípios Cooperativos estabelecem: “Educa-
ção, formação e informação” dos seus membros, e trabalha-
dores; “Intercooperação” através de estruturas locais, regio-
nais, nacionais e internacionais; “Interesse pela comunidade” 
as Cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentá-
vel das suas comunidades.
Ter um Departamento de Ação Cooperativa é prova da impor-
tância que a Mútua dá a todos os cooperadores e outros uten-
tes, atento à sua educação, formação e informação e também 
à sua integração nas suas comunidades.
A Revista Marés, o Coro e muitas outras intervenções eviden-
ciam o cuidado que a Mútua tem nesta frente.
As ações que se vão desenvolvendo para dar efetiva concreti-
zação aos Princípios referidos, são a melhor prova da diferença 
de uma cooperativa para uma empresa de capital.

Em jeito de balanço, à luz deste seu longo percurso, 
como vê o futuro da Mútua agora que celebra o 80º. 
Aniversário?
Não sei ler nos astros, nem faço futurologia, mas creio que 
a Mútua tem um futuro longo e que pode cumprir as suas 
obrigações.
Direi que não há caminhos sem obstáculos, mas que há con-
dições objetivas e subjetivas para ultrapassar as dificuldades 
que irão aparecendo.
A Mútua tem Dirigentes, Quadros Técnicos, Trabalhadores, 
Cooperadores, Tomadores de Seguros, Segurados e Pessoas 
Seguras, com muito valor. Sem esquecer todos os outros há 
que destacar o Presidente do Conselho de Administração, Dr. 
João Delgado, e a Diretora Geral, Dra. Ana Vicente.
É desta realidade que se pode partir para que os Objetivos, 
Planos e Resultados sejam democraticamente definidos, ava-
liados e finalmente registados, para que ajudem a construir 
o futuro, um futuro que muito desejo de progresso, e que as 
gerações presentes e vindouras se continuem a orgulhar do 
caminho andado.

Agora com uma postura mais calma, sabemos que se 
mantém ativo. Como ocupa o seu tempo atualmente e 
que projetos ainda quer realizar? Como gostaria que re-
cordassem a sua vida ativa?
Recentemente fui surpreendido com uma reportagem na te-
levisão, sobre um projeto de construção de uma fábrica de 
bagaço de azeitona na minha terra, freguesia de Carviçais, 
concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, projeto 
de uma empresa que há anos explora uma fábrica semelhante 
em Ferreira do Alentejo e que provoca uma poluição terrível 
em muitos quilómetros em seu redor.
Foi uma noite mal dormida e na manhã seguinte, mesmo sem 
qualquer experiência abri a plataforma das petições públicas 
e apresentei a todos os Carviçaenses e amigos de Carviçais a 
petição “Carviçais não quer fábrica poluidora”, que ao longo de 
poucos dias já tinha mais de 1.600 assinaturas, a que se jun-
taram mais de trezentas de um abaixo-assinado, para quem 
não tinha meios de subscrição da petição.
Esta é uma guerra que não está ainda ganha, mas é clara-
mente a ação política e social que mais me mobiliza neste 
momento.
Não tenho projetos, mas não deixarei de participar nas ações 
em que possa contribuir para as causas que sempre abracei.

BILHETE DE IDENTIDADE

José Manuel Jerónimo Teixeira

Data de nascimento: 05/03/1953
Naturalidade: Porto - Ordem Terceira, Terra: Car-
viçais 
Formação: Licenciatura em Economia pelo ISE em 
1976
Filhos e netos: Duas filhas, uma licenciada em Eco-
nomia e outra licenciada em Gestão pelo ISEG, duas 
netas e dois netos
Hobbies: Leitura de jornais diários e semanários, na-
tação, yoga, caminhadas
Um livro: O Drama de Jean Barois (1913), de Roger 
Martin du Gard, Prémio Nobel da Literatura em 1937 
Uma música: Avô e Pai, regentes da Banda Filar-
mónica de Carviçais ao longo de dezenas de anos, 
portanto todas as músicas têm o seu encanto
Uma viagem: Antes da COVID à América do Sul, no-
meadamente ao Chile novamente livre da ditadura 
Um político: Nelson Mandela
Um acontecimento: O 25 de Abril de 1974 que nos 
trouxe a liberdade.
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A Mútua mostrou-nos o Mar e abriu-nos portas
Registo de uma sessão de trabalho

No ano em que a Mútua dos Pescadores celebra 80 anos de actividade seguradora cooperativa cele-
bram-se também 10 anos de caminho conjunto com Teresa Azevedo e o Bruno Costa, fundadores da 
chancela cultural Mar de Experiências, dedicada à exploração e comunicação da cultura costeira, a 
partir de criações escritas e visuais, e eventos levados a cabo numa comunidade que foi uma praia de 
pescadores, Vila Chã

Maria do Céu Baptista, Consultora Cultural da Mútua dos Pescadores

Ao compreender o encadeado das experiências que levam a 
cabo, como vão fluindo, derivando e ganhando oportunidade, 
vai-se esclarecendo o papel que a Mútua teve, na perspetiva 
dos dois intervenientes. Crescer, sair disto tudo! era sonho 
antigo e parecia incompatível com crescer, ficar aqui, e no 
mundo! Mas é o que está a acontecer: novas explorações, 
novos desafios que colocam a si próprios e à dinâmica local, 
como no caso dos retratos-instalações com lixo da praia, de 
personalidades eleitas pela revista National Geographic pelo 
seu compromisso ambiental. Cada personagem um retrato. 
Mas sobretudo desafios: 
Como cruzar retrato com responsabilidade e acção individual? 
Como cruzar lixo da praia com responsabilidade coletiva na 
salvaguarda de espaços comuns? Como trazer o mundo para 
Vila Chã e levar o processo de tomada de consciência indivi-
dual e colectiva de Vila Chã para o Mundo? Como distinguir 
o meu processo e vontade de crescer de um processo mais 

vasto permitindo que a tomada de consciência dos outros vá 
tendo o seu tempo próprio, sem me desanimar a mim? Como 
infundir uma dose de optimismo no desânimo que a crise am-
biental carrega, quando se vive numa praia que pode desapa-
recer, fruto de planeamentos costeiros?

AQUILO QUE ERA BANAL PARA NÓS PASSOU A SER IN-
TERESSANTE
Trabalhar em conjunto, cada um mantendo áreas específicas, 
planear em sintonia acções para realizar a solo ou a dois, por 
vezes já envolvendo a filha comum, foi uma estratégia que 
surgiu naturalmente e se cimentou com e pelo amor que une o 
casal. Como resultado a Teresa enraizou a presença e relacio-
na-se com espontaneidade e prazer, seja na rádio, na TV, na 
Universidade, na escola local ou algures em Lisboa. Assume a 
escrita como possibilidade. O Bruno assume e expande a sua 
intuição criadora, solta o traço, até aqui habituado ao compu-

Fernão de Magalhães e a viagem de circum navegação. Instalação com lixo costeiro, Bruno Costa. Foto de atelier, março de 2022.
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tador, deixando o volume seduzir o fluir contínuo de ideias que 
o lixo molda. O estúdio entretanto construído é já pequeno 
para a dimensão dos objetos.
Em 2012 eu comprei a minha primeira máquina, por altura 
da abertura do “Museu” de Vila Chã. Eu andava muito lá por 
baixo, sacava muita informação, em 2012, com a máquina do 
Cláudio… Havia uma intenção pessoal? A Teresa responde: Eu 
trazia da produtora onde trabalhava um vídeo para fazer sobre 
a freguesia e o Bruno, amante da freguesia, fá-lo com fotogra-
fias; só depois é que surge a máquina de filmar e o meu irmão. 
Tudo o que está a acontecer aqui é o resultado da nossa inte-
racção convosco. Foi um despertar! Aquilo que era banal para 
nós passou a ser interessante. Fez-nos perceber que havia um 
potencial que não estava explorado. Nem por nós nem a nosso 
favor. A compra da máquina permitiu-lhes independência na 
recolha de memórias. Recolhem informação e vão cruzando 
o seu dinamismo com o do Sr. Benjamim Moreira, que de-
pois da construção da catraia com Gunnar Eldjarn, quer sal-
vaguardar memórias da pesca no Museu, cedendo um núcleo 
de utensílios pessoais e familiares que formam a base da sala 
de memória da pesca local e da construção naval, de cuja arte 
Benjamim é herdeiro.
Com tanta informação a chegar a certa altura apercebem-se 
que é preciso partilhar com as pessoas a excitação que es-
tavam a sentir. E também que era preciso encontrar novas 
formas dessa informação extraída da interação com a fregue-
sia, chegar com valor acrescentado a mais pessoas, como por 
exemplo à comunidade de professores e alunos com pouco 
material sobre a paisagem e a cultura costeira. Nós estávamos 
a aprender a sentir esse valor e a sentir que nos modificava. 
Viver ali e aquilo era intenso! A Mútua apoia essa pequena 
semente de acção e mudança e depois promove o nosso pri-
meiro livro, patrocina depois As Profissões do Mar e o Guia do 
litoral – Cultura costeira e bio-diversidade, as Horas do Con-
to, enfim abre-nos portas. Comprar a máquina foi um desafio 
económico também, um ato de liberdade, de rebeldia? – Não 
tenho medo de correr riscos… Começo, sei que vai correr bem, 
mas não peço mais do que tenho a certeza que posso dar. E 
depois ajusto. Foi assim que começaram as reportagens dos 
casamentos e baptizados das redondezas. Foi assim que com-
prei a máquina. E é assim que uma foto minha vai sair numa 
edição da National Geographic. Pagam 70 euros. Nem que 
fosse de graça! A foto capta marés bioluminescentes e ilustra 
um artigo sobre o fenómeno intitulado A Arte de Produzir Luz. 
Torna-se viral nas redes sociais.

VENCER A RESISTÊNCIA 
Um exemplo muito forte para explicar o compromisso com o 
trabalho foi o documentário sobre a queda na praia do avião 
inglês na II Guerra Mundial. Segundo o Bruno toda a gen-
te contava coisas, tinha histórias… mas a História estava mal 
contada. Conseguir documentar, provar e mostrar o que de 
facto aconteceu era como dizer a todos: Vá! Podemos fazer a 
nossa História! Para isso há que arriscar, pôr em causa qua-
se tudo e, sobretudo, manter a curiosidade, suspender jul-
gamentos e deixar a força da necessidade guiar a acção. O 
vídeo criou uma cronologia baseada em pesquisa e informação 
cruzada. Materializou-se o memorial (Novembro de 2015) e 
depois a visita a Vila Chã dos familiares dos pilotos ingleses 
resgatados. Assim, dos escombros de uma história mal conta-
da e cheia de incongruências se faz Verdade e Conhecimento. 
Foi para a inauguração do Memorial que prepararam a primei-
ra Hora do Conto, para contar do Museu e das actividades que 
estavam a organizar enquanto voluntários. O livro nasce dessa 
vontade de contar histórias para fazer História e dar a ver o 
mar como recurso económico de uma comunidade. Eles que 

não são pescadores, nem construtores navais, nem agentes 
de turismo local começam a perceber a economia do mar e o 
que ela move ou pode mover. 
Em 2017 assumem-se como Mar de Experiências, e com logo-
tipo já criado carimbam Profissões do Mar, um livro artesanal 
e reciclado, totalmente patrocinado pela Mútua, que vem dar 
novo alento à Hora do Conto e mais actividades fora de Vila 
Chã e com novos actores sociais. Depois vem o Guia 2019 e 
os Percursos Pedestres Marginais. Tanta informação recolhida 
origina estes produtos-espelho, não só de um viver, mas de 
um lugar marcado por diferentes entendimentos e usos da 
costa que é preciso compreender na sua complexidade. O Guia 
é também uma reflexão do sentimento de ser Vilaplanense, de 
viver assim ali, com o mar a enrolar na areia, de ser inventivo, 
fluído, economicamente suficiente ainda que amparado pela 
família, de ser do século XXI e ao mesmo tempo ancestral 
como o movimento das correntes.

CAMINHAR COM O DESCONHECIDO DEIXANDO QUE A 
ERVA CRESÇA SOBRE O PASSADO
O Guia e os Percursos vêm alterar muito o dia-a-dia do casal 
que, entretanto, também digeria a experiência ganha em duas 
estruturas a que pertenceram. Primeiro o Voluntariado para o 
Museu, a partir de 2012, onde aprenderam a responsabilidade 
de andar a mexer com as pessoas e as suas vidas. Depois a 
Associação Unidos por Vila Chã, criada em 2013 para favore-
cer a dinâmica social num contexto eleitoral. O grande suces-
so, sobretudo nos Carnavais entre 2013 a 2015 ensina quão 
duro, inconstante e pouco gratificante pode ser viver com a di-
nâmica do terreno, sobretudo no eclodir das redes sociais. Os 
registos fotográficos, as entrevistas mais formais, a liberdade 
de câmara necessária para registar e transmitir em direto os 
Carnavais e as experiências de som direto geram aprendiza-
gem complementar. Ao mesmo tempo o trabalho na praia, a 
observação e experiências de registo rigoroso de fenómenos 
naturais e o continuado trabalho com fotografia, vídeo de ce-
rimónias sobretudo baptizados e casamentos locais levam a 
ponderar o uso do tempo, da criatividade e das necessidades 
emergentes que acompanham uma tomada de consciência so-
cial e ambiental. 

ELE É CRÍTICO E CÁUSTICO, MAS EU SENTI UM ABRAÇO 
NO CORAÇÃO
A Mútua, ao acreditar em nós semana após semana, após 
semana, permitiu que um Mar de Experiências existisse en-
quanto embrião ou movimento. Ao divulgar as nossas expe-
riências permitiu que nos confrontássemos com o que estava 
para além de nós e atingíssemos públicos-alvo cujo feedback 
alimentou outras aventuras, como por exemplo O Tesouro na 
Praia, 2021 que publicamos para audiências escolares. Até 
aqui tínhamos esta história da pesca contra a agricultura, de 
nós contra eles, contra os de Vila Chã de Cima, contra os 
de Labruge, os do Mindelo, uns contra os outros. Hoje creio 
que há mais orgulho de sermos assim, esta existência que 
as marés sempre alteram, e menos fricção. A Mútua permitiu 
que mesmo “os nossos” (as pessoas da nossa comunidade) 
tenham ultrapassado a possibilidade de termos ficado para 
sempre “eles, os que não são nossos” (as pessoas que são de 
fora da comunidade), e se tenham envolvido no projecto do 
lixo – Dá daí umas luvas. Também vou apanhar… Ele é crítico 
e cáustico. Senti um abraço no coração e tive forças para per-
guntar – Tens a certeza? E ele juntou-se a nós. 
A apresentação do projeto com a publicação do “Relato pe-
dagógico”, na revista Marés, da Mútua (edição 77, abril de 
2017), foi importante quando eu ia às escolas com o Mar de 
Experiências e a Hora do Conto… Parece que não é nada, mas 
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era muito para nós, era reconhecimento já a nível nacional. 
Hoje a abertura é diferente. Não somos nós que andamos de 
escola em escola, a bater de porta em porta e quase a levar 
com a porta na cara. Hoje somos contactados. Uma miúda 
veio dizer me – Sabes, o livro que nós estudamos na escola foi 

o teu. Eu nem sabia! Isto quer dizer que o livro deixa de ser de 
Vila chã e passa a ser um livro de biblioteca, um livro para ler 
e estudar um livro como os outros! Mas que aborda a cultura 
costeira através de falas de história, de astronomia e fenóme-
nos naturais, de pesca, de famílias e turistas, de fotografia.

PLASTICUS MARITIMUS: HOMEM DE LIXO ABRAÇA 
PLANETA DE LIXO
2018 e 2019 foram anos de exploração do lixo. O Bruno sem-
pre procurou metal nas areias. Afinal o lixo tornava-se a co-
roa do nosso trabalho e uma explosão de acção e expressão. 
Plasticus Maritimus: eu apanhava tudo e separávamos o que 
estava direito, partido, as cores, o que tinha informação his-
tórica ou industrial, alimentar ou estética… Com o que estava 
perfeito fizeram degradés de cores. Depois peixes, mexilhões 
para responder ao tema da exposição Bio-diversidade que nos 
conta a história (lixos partidos) do CMIA - Centro de Monitori-
zação e Interpretação Ambiental, sobre o sargaço e bio-diver-
sidade em Vila de Conde e Matosinhos. Contaram a evolução 
das pescas com lixo apanhado por eles ou em campanhas e 
assim teceram tradição de subsistência local com noções de 
cultura costeira, bio-diversidade e a problemática do lixo. Mar 
de Experiências, a nossa sigla, começava a fazer muito sen-
tido para nós próprios. Guiava-nos e mantinha-nos atentos 
ao que ia acontecendo em Portugal. Assim souberam que a 
Sea Life procurava artistas locais que trabalhassem com lixo 
costeiro e foram a uma atividade deles em Matosinhos. Abriu-
-se um mundo que não se iria concretizar, como esperavam (a 
Pandemia Covid-19 impediu a concretização de projetos) mas 
ouviram falar da Escola Azul e em breve tornaram-se parceiros 
do Ministério do Mar. Nasce o retrato de Einstein, onde Bruno 
usa e abusa do lixo para criar a cabeleira hirsuta e reescrever 
a nova Teoria da Evolução, os 7 Rs da sustentabilidade. E a 
Tartaruga Oceana para a Sea Life que lhes solicita colabora-
ção. E já com o mundo revolto Cousteau aparece, numa expo-
sição em Lisboa. Pela primeira vez sinto que não conheço os 
meus limites, que consigo fazer o que me apetece. Ganho essa 
consciência sobre mim próprio, diz Bruno. E ao mesmo tem-
po descobrimos que a Mútua está a apoiar uma pessoa e um 
projeto que não tem limites a não ser os que nos impomos. A 
Mútua apoiou o nosso crescimento pessoal e o nosso trabalho 
e validou-o. E ao fazer isso permitiu que outras pessoas nos 
conheçam e elas próprias nos reconheçam. As actividades em 
que nos envolveram resultaram bem. Desperta–se o interesse 
nos jovens quando ouvem o que os profissionais do mar di-
zem. As Profissões do Mar foi um livro que fez muito sentido 
fazer com a Mútua. Abrimo-nos ao Mar e às suas profissões, 
abrimo-nos ao país costeiro e suas organizações e represen-
tantes, como as Câmaras com projetos e financiamentos pró-
prios. Cascais Smart Pool é a esperança de concretização de 
projeto que tem prioridade em 2022, e pelo qual vão reduzin-
do as tradicionais actividades, excepto as que se relacionam 
com a actividade editorial, sobretudo com Tesouro na Praia, o 
segundo livro da Teresa. (Ed, Alfarroba, 2021). 
De frente para trás e ao contrário ficam 10 anos de trabalhos 
e de trabalho. E Fernão Magalhães em versão homem de lixo 
que abraça um planeta de lixo, sentido profundamente. Quero 
trabalhar o retrato, o rosto das pessoas, quero causar impacto 
internacional e sinto que fiz contacto com a Ana Pego, essa 
referência extrema para quem trabalha com o lixo. Fernão Ma-
galhães abriu portas à globalização e à civilização que temos. 
A tartaruga Oceana, o Anzol e o Tio Rao são prefácios aos ros-
tos do alerta e do compromisso. Estas figuras que a National 
Geographic elegeu, rostos conhecidos outros não, da inquieta-
ção gigante que cada um de nós terá ainda de sentir acordar 
para a Terra Mãe, também através da Voz do Mar. 

Jane Goodall, primatologista. As duas mais recentes instalações com lixo costeiro 
para o Cascais Smart Pole by NovaSbe (Carcavelos)

David Attenborough, naturalista
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Porque gostamos de celebrar cada recomeço, associamo-nos por diversas formas às Festas de Verão 
das várias comunidades costeiras, seja protegendo as suas iniciativas, apoiando-as ou simplesmen-
te divulgando-as e estando presentes. 
Aqui trazemos registos de duas iniciativas que têm em comum a celebração das culturas ribeirinhas, 
pela mão de duas organizações. Da Marinha do Tejo, organização que reúne as embarcações tra-
dicionais do Rio Tejo, e que “tem como missão constituir-se como um polo vivo da soberania dos 
saberes e das tradições náuticas e marinheiras dos navegantes do rio Tejo para a preservação, pro-
moção e valorização do legado marítimo tradicional”, e da Sociedade Cooperativa União Piscató-
ria Aldegalense, coletividade centenária do Montijo, inicialmente uma cooperativa de consumo dos 
pescadores, que funcionava como um mealheiro para o qual todos descontavam com uma função 
social muito forte, e atualmente concentrando a sua intervenção, por um lado na preservação da 
memória, da cultura e da identidade da classe piscatória montijense, e por outro na sensibilização 
para os problemas com que os pescadores se confrontam. 
Trazemos ainda o registo de uma iniciativa na Póvoa de Varzim, pela mão da Apropesca - Orga-
nização de Produtores de Pesca Artesanal OP, da Póvoa de Varzim, que representa os arma-
dores de pesca e que também foca a sua ação em ações de promoção e valorização do pescado 
nacional.

Na última edição da Marés de 2021, fomos conhecer o Mes-
tre Jaime Costa e o Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos. Em 
julho deste ano a Marinha do Tejo organizou uma Regata em 
homenagem ao seu Mestre fundador, Jaime Ferreira da Costa, 

regata a que nos associámos também e de que aqui trazemos 
um breve artigo, pela mão do Presidente da Direção da Mari-
nha do Tejo, Eng.º Paulo Andrade.
Marinha do Tejo, homenagem o Mestre Jaime Ferreira 

Regata, fotografia do repórter da Marinha do Tejo, Henrique Ahnfelt

Entrega da placa ao filho, Jaime Costa, fotografia da repórter da Marinha do Tejo, 
Zélia Silva

Pormenor da Placa entregue

Marinha do Tejo homenageia o Mestre Jaime Ferreira 
da Costa, fundador do Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos

Paulo Andrade, Presidente da Direção da Marinha do Tejo
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A Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense, pro-
moveu o tradicional almoço da classe piscatória do Montijo, 
a 30 de junho, dia de São Marçal, padroeiro dos pescadores, 
reunindo cerca de 350 pessoas, no âmbito do programa das 
festas populares de São Pedro.
Além dos pescadores em exercício e os já aposentados, parti-
ciparam sócios da cooperativa, como o Presidente da Câmara 
Municipal do Montijo, Nuno Canta, da União de Freguesias do 
Montijo e Afonsoeiro, Fernando Caria. Da SCUPA, estive o Pre-
sidente Paulo Coelho. Marcou presença o Vice-Almirante da 
Marinha Portuguesa, Dores Aresta, entre várias entidades e 
personalidades convidadas.
Uma das novidades neste tradicional almoço, foi a decisão da 

direção da SCUPA em homenagear dois associados por ano. 
Os primeiros destingidos foram os dois sócios mais antigos da 
Cooperativa, António Patrício e Alexandre Couves, que recebe-
ram um troféu para assinalar esta efeméride.
Paulo Coelho falou emocionado que “é com muito orgulho e 
honra que esta casa vos recebe para celebrarmos em conjunto 
uma das antigas tradições da nossa terra e das Festas Popula-
res de São Pedro”, adiantando que “esta é uma casa dos Ho-
mens do Mar para os Homens do Mar. Mas também para todos 
os que queiram sentir o nosso bairrismo, tradições e os fun-
damentos que deram origem à sua fundação, há 109 anos”.
“Honrar os Fundadores e tradições, melhorar as estruturas 
edificadas, criar bases para um futuro mais liberto de obri-

da Costa, fundador do Estaleiro Naval de Sarilhos Pe-
quenos.
O Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos foi instalado em 1947, 
como um simples barracão, destinado a fazer reparações 
de embarcações. Em 1955, foi adquirido pelo Mestre Jaime 
Ferreira da Costa, natural de Pardilhó e Pai do atual Mestre 
do estaleiro - Jaime Carromeu Costa. A partir dessa altura, 
deu-se a ampliação do estaleiro com a aquisição dos terre-
nos circundantes e a criação das infraestruturas de apoio à 
construção naval, sendo hoje o único estaleiro a trabalhar em 
madeira no grande estuário do Tejo, facto que constitui um 
pilar fundamental para a preservação do património associado 
às embarcações da Marinha do Tejo. Os saberes e as práticas 
dos mestres quinhentistas da Ribeira das Naus e dos estaleiros 
da margem sul do Tejo, passados através de várias gerações, 
estão ainda aqui presentes na construção e manutenção das 
embarcações em madeira efetuadas por este estaleiro, funda-
do pelo Mestre Jaime Ferreira da Costa.
A Marinha do Tejo, o Museu de Marinha e a Universidade Au-
tónoma de Lisboa - UAL celebraram um protocolo que visa 
o estudo tipológico e certificação das características das em-
barcações tradicionais, bem como, da história dos estaleiros 
que estiveram associados à sua construção e manutenção. No 
âmbito deste protocolo, surgiu a ideia de efetuar esta home-
nagem ao fundador do Estaleiro – Mestre Jaime Ferreira da 
Costa, a qual teve lugar a 30 de julho, e que contou com 
uma Regata com o patrocínio da UAL onde participaram 23 
embarcações. A Mútua dos Pescadores apoiou também a ho-
menagem financiando 50% do prémio associado ao Seguro 
de Regata.

Após a Regata, onde participaram Catraios, Canoas e Faluas, 
teve lugar um jantar de confraternização entre tripulações 
oferecido pelo Estaleiro Naval de Sarilhos Pequenos. O evento 
contou com a presença do Senhor Almirante Croca Favinha 
– Diretor do Museu de Marinha, do Senhor Comandante Sá 
Coutinho em representação do Senhor Capitão do Porto de 
Lisboa, do Senhor Professor Adolfo Silveira em representação 
da Universidade Autónoma de Lisboa, do Senhor Vereador An-
tónio Pereira em representação da Câmara Municipal da Moita 
que fez deslocar para o evento o Varino “O Boa Viagem”, do 
Senhor Professor Carvalho Rodrigues – Presidente Honorário 
da Marinha do Tejo, do Engº Paulo Andrade Presidente da Ma-
rinha do Tejo, dos Presidentes (ou seus representantes) das 
Associações e Clubes que integram a Marinha do Tejo, bem 
como, da equipa do estaleiro liderada pelo Mestre Jaime Costa 
e de familiares e amigos que tudo fizeram para o sucesso des-
ta jornada de confraternização.
O evento terminou com a Homenagem ao Mestre Jaime Ferrei-
ra da Costa fundador do Estaleiro, consubstanciada na entrega 
ao filho do homenageado – Mestre Jaime Carromeu Costa, de 
uma placa em metal, alusiva ao ato, para ser colocada numa 
das paredes do estaleiro. Nos discursos de circunstância, o 
Professor Adolfo Silveira em representação da UAL e o Eng.º 
Paulo Andrade, Presidente da Marinha do Tejo, enalteceram 
todo o trabalho efetuado pelo homenageado ao longo da sua 
vida como construtor naval, bem como, do legado que deixou 
e que continua a ser perpetuado pelo seu filho, atual proprietá-
rio, pese embora todas as dificuldades que tem enfrentado. Foi 
um dia inesquecível e que ficará na memória de todos aqueles 
que lutam pela preservação do nosso património marítimo.

Almoço São Marçal 2022 Entrega dos troféus aos dois sócios mais antigos

SCUPA celebra o Dia de São Marçal, padroeiro dos Pescadores
SCUPA - Sociedade Cooperativa União Piscatória Aldegalense

uniao.piscatoria@gmail.com
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Realizou-se no fim de semana de 14 a 17 de julho de 2022, ao 
abrigo do evento municipal da Póvoa ao Ar Livre, a 5.ª Edição 
do "Peixe do Nosso Mar", trazido pelas mãos da Apropesca - 
Organização de Produtores de Pesca Artesanal OP, com sede 
na cidade da Póvoa de Varzim.
Esta 5.ª edição voltou a contar com a presença, de relevo, das 
entidades que se associam e colaboram com esta Organização 
de Produtores, quer a nível nacional, como o caso da DGRM 
- Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos, Secretaria de Estado das Pescas, Docapesca - Por-
tos e Lotas S.A., quer a nível local, com a presença dos repre-
sentantes dos Municípios da Póvoa de Varzim e de Vila Conde, 
e respetivas Juntas de Freguesia.
Por mais um ano a Apropesca promoveu a importância do 
consumo diário de peixe, numa alimentação rica e variedade, 
com especial enfoque para o pescado capturado pelas embar-
cações costeiras e locais, da nossa frota nacional. Pretendeu 
assim, retomar uma luta pela manutenção das embarcações 

gações, dinamizar atividades e projetar soluções”, são alguns 
dos objetivos da SCUPA, realçou o presidente, deixando uma 
palavra aos pescadores: “esta Direção tem a obrigação de 
criar soluções e regular as estruturas e procedimentos exis-
tentes para que a vossa atividade seja efetuada com as me-
lhores condições possíveis.”
Alguns dos problemas identificados pelo Presidente foram o 
assoreamento do rio e a melhoria das condições do cais de 
pesca, sendo urgente a intervenção das autoridades que re-
gulam o rio e suas estruturas.
Nuno Canta, Presidente da Câmara Municipal do Montijo, elo-
giou os pescadores que “ao longo de séculos muito tem contri-
buído para esta terra e para as festas populares de São Pedro” 
saudando os mestres culinários, Diogo Capitão e João Gouveia 
que “nos deram a honra de cozinhar este extraordinário almo-
ço do pescador”.

que todos os dias trazem até nós, o pescado capturado com 
recurso a meios de subsistência e preservação do meio ma-
rinho. Respeitando o uso de meios e artes de pesca que não 
ofendem nem prejudicam o meio ambiente, numa política de 
pesca sustentável.
A Apropesca trouxe a conhecer, com uma equipa nos seus bas-
tidores formada pelas pessoas da nossa terra e com ligação à 
pesca, as melhores iguarias às mesas das mais de duas mil 
pessoas que naquelas datas frequentaram o evento. 
Com enfoque nesta edição para as espécies da sardinha, peixe 
espada preto, espadarte, raia e o polvo, promoveu-se ainda 
a forma tradicional poveira de confeção, oferecendo ainda a 
possibilidade de provar o marisco da nossa costa, designada-
mente, a sapateira, os camarões, o mexilhão e as percebes.
O sucesso desta 5.ª edição do Peixe do Nosso Mar, regressará 
no próximo ano, aproveitando desde já para convidar todos 
que por ali nos façam uma visita, pois traremos novidades em 
termos de pescado e de confeções tradicionais.

Nesta Marés de Aniversário não podemos deixar de pres-
tar a nossa homenagem a António Lucas Júnior, dedica-
do a cuidar do espólio recolhido dos pescadores nesta 
coletividade e antigo colaborador da Mútua, que recor-
damos com carinho. 

O autarca frisou que estão “vivas as tradições populares um 
pouco por toda a cidade” nestas festas, e que o “Montijo se 
transforma num lugar de encontro de pessoas e cultura”. E 
no terminou com uma palavra de gratidão em nome do Mon-
tijo “àqueles que contribuíram para o enorme sucesso destas 
festas, na pessoa de Paulo Coelho e todos os órgãos sociais 
desta associação, presidente da SCUPA, pelo brilhantismo e 
continuidade das tradições nas nossa festas.”

“Peixe do nosso Mar” - Uma iniciativa da Apropesca
Apropesca - Organização de Produtores de Pesca Artesanal OP

https://apropesca.pt/
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(In)segurança marítima
Durante o primeiro semestre do ano há a lamentar o trá-
gico naufrágio do barco de pesca “Alexandre”, da Ilha de 
Santa Maria, Arquipélago dos Açores, que provocou a mor-
te de 2 pescadores, o armador e mestre com 49 anos e um 
pescador, que faria este ano 29 anos. Às famílias enlutadas, 
ao companheiro que sobreviveu, familiar do jovem, a Mútua ex-
pressa a sua solidariedade e na qualidade de seguradora dos Aci-
dentes de Trabalho da tripulação está a fazer o que está ao seu 
alcance para minimizar o impacto trágico nas famílias. O naufrágio 
ocorreu no dia 30 de abril de 2022, na Baixa da Pedrinha, um 
afloramento rochoso marítimo com fortes correntes na Ilha de 
Santa Maria, grupo oriental do arquipélago dos Açores. A tripula-
ção estava a preparar a faina quando tudo aconteceu, num ápice.

Da vizinha Galiza chegou a triste notícia do afundamento 
do navio de pesca Villa Pitanxo, provocando a morte de 21 
pescadores. Aconteceu na madrugada de 15 de fevereiro, 
nos mares gelados da Terra Nova. No Jornal “La Voz de Ga-
licia” à data, sustenta-se que a tragédia foi provocada por “uma 
virada inesperada do navio ou de um golpe de mar pela popa do 
navio” e “fontes próximas ao armador dizem que o Villa de Pitanxo 
estava pescando, recolhendo o saco de pesca, que “pesa tonela-
das, porque não só transporta peixe, mas também carrega pedras 
e tudo o que arrasta”, especificam. “Enquanto o saco está debaixo 
d’água, o navio manobra, mas quando o saco chega à rampa de 
popa para embarcar no navio, é preciso fazer uma manobra com-
plicada para alinhá-lo e alinhá-lo. E no momento em que o saco 
foi manobrado para orientar o navio, assim que veio a rebentação 
do mar, o navio perdeu a orientação, tornou-se instável, subindo 
da proa e afundando da popa em poucos minutos”, acrescentam.
21 pescadores perderam a vida, e alguns ficaram desaparecidos. 
Sobreviveram o mestre e o seu sobrinho, galegos, e um pescador 
do Gana. Os restantes pescadores eram de nacionalidade perua-
na, ganesa e espanhola, num total de 24 tripulantes.

Um dos barcos que foi em socorro dos náufragos é português, de 
Aveiro, o Novo Virgem da Barca, e a bordo estava João Costa, de 
Peniche, que embarcou nesta odisseia na qualidade de Observa-
dor de Pesca, com a função de monitorizar a atividade a bordo 
com a recolha de dados sobre a pesca.

Muito longe de imaginar o pesadelo e a “visão de inferno” que iria 
viver, descreveu-nos de um modo muito telegráfico (porque as con-
dições de comunicação com o exterior eram também muito limita-
das) a atuação dos barcos que foram em socorro do navio galego…

Pelas 04h30 UTC no dia 15/02 recebemos a chamada de 
emergência “distress cal” e direcionamo-nos imediatamente 
para o local…
Pelas 04h55 UTC recebemos uma chamada das autoridades 
espanholas a informar que o navio pesqueiro Villa Pitanxo ti-
nha emitido uma chamada de emergência, onde nos pediram 
assistência e socorro imediato ao navio, ao que procedemos 
com o mesmo rumo e começamos a navegar a toda a má-
quina para o local, porem devido às condições de mar (cerca 
6m de ondas) não eramos capazes de atingir a velocidade 
máxima de 10 nós.
Aproximadamente pelas 09h00 UTC, ainda de noite, avistá-
mos as duas jangadas, em conjunto com o navio pesqueiro 

Playa Menduina Dos, e ficou determinado cada navio ir a uma 
das jangadas.
Na jangada de que nos aproximamos não havia ninguém a 
bordo, estava vazia.
Porém, a jangada a que o navio pesqueiro Playa Menduina 
Dos se aproximou tinha 3 sobreviventes com sintomas de 
hipotermia e vários cadáveres…

Às 16h30 UTC avistámos um corpo a boiar com o fato de so-
brevivência envergado.  Tentámos recolhê-lo, mas não fomos 
capazes devido às condições de mar… e o mesmo escapou. 
Avisámos de imediato o navio Playa Menduina Dos que se 
encontrava na nossa popa e esse mesmo navio conseguiu 
recolhê-lo para bordo.
Às 17h00 UTC avistámos mais um corpo a boiar, este sem fato 
de sobrevivência e detivemo-lo no costado do barco (bom-
bordo), esperando que o navio Maersk Nexus (navio enviado 
pela Marinha Canadiense para o local) o levasse para bordo.
Às 17h30 UTC avistámos outro corpo a boiar e avisamos de 
imediato o navio Maersk Nexus, que o conseguiu recolher 
para bordo.

Na noite esperámos que se fizesse de dia para retomarmos as 
buscas no dia 16/02 já com mais barcos que haviam chegado 
ao local para ajudar, e o navio canadiense (Signus) que coor-
denara as buscas nesse dia em conjunto com todos os navios 
no local. Porém, no dia seguinte as buscas não surtiram qual-
quer efeito pois não foi resgatado mais nenhum corpo por 
nenhuma embarcação…

Testemunho de João Silva Costa Martins, Observador no barco 
Novo virgem da Barca

Acidentes que não nos fazem esquecer que a pesca continua 
a ser uma das profissões mais arriscadas, que urge cuidar, 
dedicando-lhe todos os esforços para a melhoria da segurança 
das embarcações, dos portos e barras, e das condições de 
trabalho e rendimento dos pescadores e todos os envolvidos 
na atividade. Como nos diziam alguns dos familiares da Ilha 
de Santa Maria com quem falámos, há que saber tirar destas 
tragédias lições de vida, para que não voltem a acontecer. 

Nota: Notícias publicadas originalmente no site institucional da Mútua dos Pescadores. Citações 
do texto sobre o Villa Pitanxo, retiradas do Jornal on-line “La Voz de Galicia”, em notícias várias 
acedidas entre 17 e 23 de fevereiro de 2022 – https://www.lavozdegalicia.es/temas/villa-de-pitanxo/

Fotografia de João Costa
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Docapesca lança app “Leilão a bordo” 
Novo canal de compra e venda de pescado fresco - com investimento aproximado de 
574.000€ e co-financiado pelo programa operacional Mar 2020 - constitui um impor-
tante passo na digitalização do setor das pescas, permitindo otimizar a cadeia de va-
lor, com total transparência e segurança nas negociações comerciais, transformação 
e logística

Docapesca lança app “Leilão a Bordo” que permite a compra e 
venda de pescado fresco logo após o seu momento de captura, 
antes de chegar a terra e ser descarregado em lota. A nova 
ferramenta, disponível para sistema Android e iOS, assegura 
total transparência e segurança e aumenta a qualidade e fres-
cura do pescado.
Com uma navegação user friendly, a app “Leilão a Bordo” une 
diretamente a rede de pescadores aos compradores apresen-
tando inúmeras vantagens. Para o pescador: antecipa a venda 
do pescado e potencia a sua valorização face ao leilão tradi-
cional; aumenta o acesso a uma maior rede de compradores 
a nível nacional e internacional; garante a rastreabilidade da 
origem dos produtos e permite a digitalização de vários pro-
cessos, nomeadamente o registo automático de capturas. 
Por seu turno, para o comprador, a app oferece acesso ante-
cipado a todas as capturas do dia; a possibilidade de compra 
via leilão a bordo e em várias lotas; transparência e segurança 
na compra; rastreabilidade digital (fatura eletrónica e CCL-D), 
bem como a gestão da lista de compras online com emissão 
das respetivas ordens de compra. 
No evento de apresentação da nova ferramenta de marketplace 
da Docapesca, a Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coe-
lho, teve a oportunidade de referir “a pesca é um caminho de 
futuro como demonstra a nova aplicação Leilão a Bordo, que 

vai contribuir para valorizar ainda mais os nossos produtos, na 
aposta contínua que a Docapesca tem vindo a realizar enquanto 
pioneira na digitalização e inovação  do setor das pescas”.
Por sua vez Sérgio Faias, Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Docapesca sublinha «a criação e lançamento da app 
“Leilão a Bordo” reflete o compromisso da Docapesca em dis-
ponibilizar um serviço cada vez mais ajustado às necessidades 
atuais do mercado e do negócio e na capacidade de transfor-
mação e digitalização de um setor chave para o desenvolvi-
mento e competitividade do tecido económico nacional como 
é o setor das pescas.»  
A implementação do sistema, que conta com um valor de in-
vestimento na ordem de 574.000€ - co-financiado pelo pro-
grama operacional Mar 2020 - inicia-se agora em Sesimbra 
e Peniche e ao longo de 2022 será alargada à totalidade das 
lotas principais sob gestão da Docapesca, em Portugal con-
tinental. Até ao final do primeiro semestre de 2023 estará 
implementado na totalidade dos postos de vendagem da Do-
capesca, situados nas pequenas comunidades piscatórias. 
Os pescadores e compradores que queiram usar a app “Leilão 
a Bordo” poderão fazê-lo no site https://leilaoabordo.docapes-
ca.pt/ e terão de estar previamente registados na Docapesca, 
à semelhança do que já acontece no leilão online também dis-
ponibilizado pela empresa.
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Sendo um país com uma extensa costa, com uma das maiores 
zonas económicas exclusivas do mundo e uma grande diversi-
dade de ecossistemas e de recursos, Portugal viveu várias ve-
zes a dicotomia entre ficar de frente ou de costas para o mar. 
Quando se virou para o mar, prosperou, quando lhe voltou as 
costas, parou e entrou em declínio. Como referido na Estra-
tégia Nacional para o Mar 2021 – 2030 “Um regresso ao mar 
foi o grande empreendimento que Portugal começou no final 
do século XX e continuou ao longo do século XXI. A fileira do 
pescado em Portugal (pesca, aquicultura, transformação e co-
mercialização dos seus produtos), representou 1,8 mil milhões 
de euros de VAB em 2018 e 62,3 mil empregos em 2017”.
É, pois, evidente que a pesca e as atividades a montante e a 
jusante, têm um papel importante no equilíbrio socioeconómi-
co das comunidades nacionais, designadamente as costeiras.
Conforme o manual de Boas Práticas para as embarcações de 
pesca, edição da Docapesca 2014:
“A frota de pesca portuguesa é constituída essencialmente por 
embarcações de pesca local e costeira, que operam em águas 
interiores não marítimas, ou em águas oceânicas, até às 12 
milhas da linha de costa.”
Neste cenário, o pescado transacionado em lota não excede 
habitualmente as 12 horas, após a sua captura, apresentando 
assim um bom grau de frescura, um dos mais importantes 
indicadores de qualidade. Porém, para garantir a sua valori-
zação é indispensável que todos os intervenientes no circuito 
do pescado conheçam e sigam as boas práticas de higiene, 
manuseamento e conservação. Para retardar o processo de 
degradação natural do pescado é essencial que os operadores 
tenham em conta a categoria e as condições da embarcação, 
a espécie e as quantidades da captura. Um tratamento inade-
quado irá comprometer a conservação e a qualidade, e conse-
quentemente, a segurança alimentar.
A par das campanhas de sensibilização e procedimentos de-

sencadeados pela Docapesca e por parte de outras entidades 
do Setor, a formação Profissional tem também aqui, um papel 
fundamental.
Conscientes que as condições de manuseamento, conservação 
após a captura e transporte do pescado, influenciam a quali-
dade, a vida útil do produto e a excelência da sua constituição 
nutricional, características organoléticas e por consequência 
a sua valorização, o FOR-MAR, enquanto Centro de Formação 
Profissional das Pescas e do Mar, integra, nos planos curri-
culares dos seus cursos  de iniciação, Pescador e Marinheiro 
Pescador, Unidades de Formação cujos conteúdos estão rela-
cionados com o manuseamento, a conservação e o transporte 
do pescado, a rastreabilidade e as boas práticas de higiene a 
bordo. O pescador tem um papel essencial na manutenção da 
qualidade do pescado desde o momento da captura até ao seu 
consumo, sendo um elo fundamental da cadeia logística do 
peixe. A oferta formativa do FOR-MAR disponibiliza ainda Uni-
dades de Formação de Curta Duração relacionadas com estas 
matérias que podem ser ministradas isoladamente. 
A formação nesta área é igualmente um desafio ao qual o 
FOR-MAR está atento e onde pretende continuar a apostar, 
não só através da requalificação de instalações e de salas, 
nomeadamente o laboratório e salas de formação prática, bem 
como do desenvolvimento de programas de formação espe-
cíficos e adaptados que cada vez mais vão ao encontro do 
interesse e das mudanças verificadas neste setor. 
As questões relacionadas com a importância da economia cir-
cular, da sustentabilidade, da transformação digital, que per-
mita potenciar a valorização das profissões que integram a 
fileira económica das pescas, da aquicultura, dos transportes 
marítimos e fluviais, das atividades portuárias, marítimo-tu-
rísticas e de recreio náutico, da construção e reparação naval, 
continuarão a ser aprofundadas e a ter lugar de destaque nos 
planos curriculares da oferta formativa do FOR-MAR.

A valorização das pescas 
na formação profissional
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Olga Vide, Diretora do Departamento de Coordenação Operacional do FOR-MAR
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Sines: pesca artesanal, 
pesca de futuro

Não obstante o peso dos setores portuário, logístico, industrial 
e, agora, também digital, a visão do Município de Sines para 
o desenvolvimento económico do concelho não prescinde nem 
nunca prescindirá da pesca. 
Acreditamos no potencial deste setor para gerar riqueza, para 
criar empregos, para alimentar projetos a jusante, na trans-
formação do pescado, nas sinergias com o turismo e a res-
tauração.
E também acreditamos no setor da aquicultura, para o qual 
temos, aliás, excelentes condições e intenções concretas de 
investimento.
Em 2022, celebramos o Ano Internacional da Pesca e da Aqui-
cultura Artesanais, uma forma encontrada pela Assembleia 
das Nações Unidas para valorizar a pesca de pequena escala, 

próxima das comunidades, sustentável no uso dos recursos 
marinhos e fundamental para erradicação da pobreza e para a 
segurança alimentar no mundo.
É uma ocasião que nos diz muito, pois a pesca em Sines tem 
estado, desde sempre, alinhada com este modelo.
Acreditamos que a pesca que se pratica em Sines, uma pes-
ca em harmonia com os recursos marinhos, é o nosso maior 
trunfo.
Assumir este modelo não significa fechar o setor nas práticas 
do passado ou impedir o seu desenvolvimento. Pelo contrário, 
este é o caminho do futuro, o caminho da sustentabilidade e 
da qualificação.
Por tudo isto, continuamos disponíveis para ser parceiros em 
todos os projetos que deem força à pesca, que promovam 
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a inovação, que estimulem novos empreendedores a apostar 
neste setor.
Na modernização da pesca em Sines, reconhecemos o esforço 
que tem vindo a ser feito por entidades como a Docapesca, 
e é com satisfação que assistimos atualmente à concretiza-
ção do projeto de construção de um novo edifício de apoio à 
trasfega de pescado do cerco no porto de pesca de Sines, que 
irá contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos 
operadores e para o reforço da segurança do pescado do cerco 
transacionado em lota. 
Sines é o que é muito por causa da pesca. Foi com a pesca 
que, durante séculos, Sines subsistiu. Foi ancorada na pes-
ca que Sines conseguiu manter preservada a sua identidade 
ao longo de décadas de transformação, como muito bem de-
monstrou o filme “Mar de Sines”, uma produção da Câmara 
Municipal de Sines, estreada em 2016 e atualmente disponível 
em linha (www.youtube.com/cmsines), que celebra a força 
económica, mas sobretudo cultural e humana deste setor. 
Falando desta dimensão humana, falamos dos pescadores e 
do seu particular modo de vida, exposto a riscos que a maioria 
de nós não se disporia a correr apenas para garantir a nossa 
subsistência. 
Aqui entra, naturalmente, em campo a Mútua dos Pescadores, 
que em 2022 festeja o seu 80.º aniversário. 
Criada para os pescadores da pesca artesanal, a Mútua tem 
hoje uma matriz universalista onde cabem todos os tipos de 
embarcações e armadores, sendo também, desde 2004, a pri-
meira cooperativa de seguros de Portugal, respeitando a his-
tória e os objetivos da instituição.
A Mútua dos Pescadores merece, nesta data, as nossas mais 
sinceras felicitações e o nosso desejo de muitas mais décadas 
de trabalho a segurar os pescadores e as suas famílias.
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Setúbal: terra de muitos 
sabores
“Setúbal, Terra de Peixe”, marca criada em 2012 no âmbito da 
estratégia municipal de promoção de Setúbal enquanto des-
tino gastronómico de excelência, aposta na valorização dos 
circuitos de pescado de proximidade e na utilização de es-
pécies comercialmente menos valorizadas, cujo consumo tem 
um impacte reduzido no ecossistema.
O projeto da Câmara Municipal de Setúbal implementa regu-
larmente um vasto conjunto de ações promocionais, nomea-
damente com semanas gastronómicas, workshops, aulas de 
culinária ao vivo, colóquios e feiras nacionais e internacionais.
A marca dinamiza a cidade de Setúbal através da gastronomia 
local, reforçando o posicionamento no roteiro gastronómico 
nacional ao promover as iguarias regionais com a valorização 
do pescado, a par da tradição, da cultura e da sustentabili-
dade do mar e da importância nutricional do peixe na dieta 
alimentar.
O projeto já foi distinguido por várias vezes, casos do Prémio 
5 Estrelas Regiões, de dimensão nacional, e do Prémio Autar-
quia do Ano, na categoria Gastronomia, pelo Lisbon Awards 
Group, ambos em 2021.
Com Setúbal Terra de Peixe como principal catalisador, têm 
sido desenvolvidas as mais variadas iniciativas ao longo da 
última década, associando-se a marca a programas comemo-
rativos especiais como a Semana do Mar e do Pescador ou de-
senvolvendo-se outras atividades, tais como colóquios, semi-
nários e palestras, envolvendo a participação de conceituados 
investigadores e profissionais relacionados com a economia 
do mar, ou até a publicação de obras originais, como “Setúbal, 

Terra de Pescadores”, apresentada em 2021 e dedicada por 
inteiro à tradição gastronómica setubalense.
Naturalmente, a principal característica dos eventos que or-
bitam ao redor desta saborosa Terra de Peixe centra-se na 
possibilidade de proporcionar à população local e aos visitan-
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tes do concelho de Setúbal as mais inesquecíveis experiências 
gastronómicas.
Ao longo do ano decorrem na cidade semanas inteiras inspi-
radas nos diferentes tipos de pescado típicos da costa setu-
balense.
Salmonete, cavala, ostra, sardinha, carapau e, claro, o choco, 
são absolutamente imperiais nos menus de dezenas de res-
taurantes que aderem a cada edição destes certames e que 
incluem, invariavelmente, atividades complementares, como 
workshops de cozinha e degustações comentadas por respei-
tados chefs da culinária portuguesa.
O desenvolvimento ambientalmente sustentável e responsável 
é, também, pedra basilar da marca, promotora, entre várias 
outras atividades, do Fish Day. A iniciativa, realizada em 2021, 
envolveu a participação de mais de uma dezena de restauran-

tes locais, que serviram receitas de peixes e mariscos captu-
rados exclusivamente de modo responsável, no âmbito do Dia 
da Gastronomia Sustentável.
Esta promoção da rica cultura gastronómica setubalense aca-
ba por ter, igualmente, vários lugares de referência, como a 
Casa da Baía – Centro de Promoção Turística, mercados mu-
nicipais ou mesmo a embarcação típica “Maravilha do Sado”, 
que acolhe eventos em pleno estuário, entre a cidade e a Pe-
nínsula de Troia, com a Serra da Arrábida em pano de fundo.
Mas o Mercado do Livramento é o verdadeiro porta-estandarte 
deste menu sensorial setubalense, com a centenária e tão 
tradicional praça sadina, eleita pela revista USA Today como 
um dos dez melhores mercados de peixe de todo o mundo, a 
acolher, da melhor maneira, eventos gastronómicos que sedu-
zem, com toda a certeza, os paladares mais exigentes.
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Arte na Caparica
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Stella Maris Vallejo e Coro Grupo Mútua

“Mulheres pescadoras de Portugal” é o trabalho de pintura de 
Stella Maris Vallejo que retrata as mulheres pescadores de 
Norte a Sul, fruto do contacto direto e do trabalho de terreno 
da autora, bem como de consulta aos arquivos históricos de 
vários dos locais retratados.
O trabalho da artista sobre esta temática foi apresentado pela 
primeira vez em março 2020, em Alcácer do Sal, integrado nas 
comemorações do Dia Internacional da Mulher, tendo sido de-
pois acolhido pelo Museu de Marinha, já em plena pandemia.
A exposição foi apresentada também este ano na Costa da Ca-
parica, integrando as várias iniciativas organizadas pelo Muni-
cípio de Almada para assinalar também o Dia Internacional da 
Mulher, e contou com a colaboração da Ala Ala - Associação de 
Pesca.  O Coro Mútua acompanhou ambas as iniciativas.
A exposição integra 20 quadros, em acrílico, que celebram a 
intervenção da mulher, quer em épocas menos recentes, quer 
na atualidade, de norte a sul do país, nas suas diversas face-
tas, que vão desde os trabalhos em terra, passando pela faina 
marítima, até à venda pescado.
A nossa amiga Stella Maris, que se assume como artista ama-
dora, alia uma longa carreira profissional ligada ao mar, à 
paixão pela pesca e seus protagonistas, elegendo quase em 
exclusivo esse assunto como forma de exprimir e partilhar as 
suas qualidades artísticas. 
No sentido da vocação temática, é claramente uma pintora 
marinhista.
Por outro lado, não recorre à subjetividade do artista, como 
o fazem, por exemplo, os românticos, impressionistas, fau-
vistas, cubistas, surrealistas, expressionistas, abstracionistas 
ou naïfs.
Deliberadamente, propõe-se apenas reverter para a tela a 
realidade objetiva.
Inclui-se, assim - se a quisermos enquadrar esteticamente - 
no estilo naturalista.
E cumpre essa prerrogativa com o maior empenho e paixão, 
visitando os locais de pesca, falando com mestres e pesca-
dores, recolhendo informação e fotografias nas instituições, 
estudando os aspetos históricos que pretende retratar e muito 
mais, sempre com um despojamento inaudito.

O Coro Grupo Mútua, dirigido pelo maestro José Carita, per-
sonalidade simpática e sempre elegante para com o seu ante-
cessor Ivo Castro, fez-se representar pelos intérpretes Marta, 
Carla, Sandra, Lurdes, Guilhermina e Bebiano (seguindo aqui 
a ordem do diapasão, ou seja, das vozes mais agudas para 
as mais graves; e faltaram, nestas últimas, duas que teriam 
ofuscado o ruído das ondas da Caparica…).
Em género de tributo à artista, iniciaram a atuação com uma 
oportuna e belíssima canção tradicional brasileira “Peixinhos 
do Mar” - que a Stella adora – completada com mais cinco 
músicas do seu interessante e multifacetado reportório.
Para quem acompanha regularmente este grupo, fica a im-
pressão de que vai progredindo gradual, mas solidamente, em 
especial no que respeita à combinação e nitidez dos timbres.
O que para um coro, não é aspeto de somenos importância!
Não tiveram, pois, as cerca de quarenta pessoas, entre as 
quais alguns dirigentes e funcionários da Mútua dos Pescado-
res e da Ponto Seguro, razões para se sentirem defraudadas, 
perante mais esta manifestação de interesse das empresas 
do grupo pela arte, em linha com a sua visão progressista do 
devir da humanidade. 
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A pesca no Algarve medieval

Na excelente peça de teatro “Que farei com este livro?”, José 
Saramago – o primeiro e único Prémio Nobel da Literatura em 
língua portuguesa, do qual se celebra agora o centenário do 
nascimento – concentra a narrativa (que não esgota a men-
sagem) nos agravos por que passou Luís de Camões, para 
ver publicado um dos melhores poemas épicos da literatura 
universal, “Os Lusíadas”.
Felizmente os tempos são outros e, ao que sabemos, quer 
pelos apoios institucionais da Direção Regional de Cultura do 
Algarve e da Mútua dos Pescadores, quer pela bem consegui-
da ação de lançamento, com forte participação, que integrou 
nomeadamente a comunidade académica; a versão em livro 
da dissertação de mestrado do nosso colega reformado e atual 
membro dos Órgãos Sociais da Mútua, José Castanheira (a 
que fizemos uma sucinta referência na edição nº. 86 da “Ma-
rés”), de que foi orientador o Professor Luís Filipe Oliveira, não 
comportou idênticas dificuldades.
Entendemos que não compete à recensão de um livro substi-
tuir o leitor.  
Por isso, fazemos somente uma breve abordagem aos aspetos 
cruciais desse trabalho, procurando contribuir para que, desig-
nadamente os mais interessados pelas temáticas da pesca, do 
Algarve e das ciências humanas, possam ganhar a curiosidade 
de conhecer, através da sua leitura, todo o interessante con-
teúdo da obra.
O Professor Álvaro Garrido, Catedrático da Universidade de 
Coimbra e Diretor da respetiva Faculdade de Economia, emi-
nente historiador – especialista na área das pescas, entre 
outras - e arguente na defesa da dissertação de mestrado, 
afirma no Prefácio da obra, com toda a autoridade que se lhe 
reconhece:
“Trata-se de um trabalho de grande importância para a histó-
ria e a identidade algarvias, pelo conhecimento que revela e 
pela riqueza cultural que oferece.”
E para se conhecer melhor o objetivo e a estrutura do mono-
grama, nada mais adequado do que passar igualmente a pa-
lavra ao José Castanheira, transcrevendo o fundamental que 
nos informa na Introdução:
“A presente dissertação está estruturada em três capítulos.

No primeiro, procurou-se 
compreender o território e 
caracterizar a geografia das 
pescas, isto é, as zonas onde 
se pescava…
No segundo capítulo abordou-
-se a geografia humana, as-
sinalando a distribuição no 
espaço das comunidades de 
pescadores algarvios, mas 
também, dos privilégios que 
aqui e ali estes usufruíam e 
dos impostos que pagavam, 
assim como os cultos que mantinham e a religiosidade que os 
caracterizava. Neste particular, tentou-se conhecer e clarificar 
o surgimento e o desenvolvimento dos Compromissos Marí-
timos na região…  Deixaram-se, ainda, algumas notas sobre 
o Infante D. Henrique, acerca do seu papel como homem da 
pesca no Algarve medieval.  
No último capítulo, abordou-se a faina piscatória propriamente 
dita, analisando as espécies piscícolas mais abundantes e mais 
prevalecentes, sem esquecer as restantes, tal como a diver-
sidade das artes e dos métodos de pesca que se utilizavam 
ou os dados disponíveis sobre as embarcações e a construção 
naval na região. Não se descuraram, no entanto, os aspetos 
relacionados com a comercialização do pescado, nem com a 
salga deste e, por inerência, a produção e a venda do sal.”
Diz-nos ainda, com erudita modéstia:
“Com o presente trabalho, espera-se ter contribuído para um 
maior conhecimento das questões ligadas à pesca no Algarve 
Medieval.”
E conclui, lançando um repto:
“Prosseguir esta investigação, afigura-se o caminho para 
melhor conhecer o verdadeiro lugar do mar, da pesca e dos 
pescadores e a sua influência na vida económica e social das 
comunidades medievais algarvias.” 
Renovamos os nossos parabéns ao Mestre José Castanheira, 
pela tarefa muito bem-sucedida, na esperança de que, ele 
próprio, fará também eco destas suas últimas palavras. 
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Da autoria de Eduardo Pedroso e produzido pela CASES – 
Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, este Re-
latório, reportando-se ao ano de 2020, pretende dar continui-
dade ao trabalho iniciado em 2018, refletindo, por um lado, 
os principais rácios económico financeiros, comparando com 
os anos anteriores, e por outro, o contributo das cooperati-
vas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030, aprovados pela maioria 
dos países em setembro de 2015, na Assembleia Geral das 
Nações Unidas, em particular o ODS 5 – Alcançar a igualda-
de de género e ODS 8 – Promover o crescimento económico 
inclusivo e sustentável. Para estes últimos considerou-se a 
proporção feminina e de jovens (trabalhadores com idades 
entre os 15 e os 24 anos de acordo com o referencial definido 
pelas Nações Unidas) e a proporção de mulheres no total dos 
órgãos de administração. Para o ODS 8, considerou-se o tipo 
de contratos de trabalho promovidos pelas Cooperativas.
O Relatório resulta do tratamento de informação anual re-
colhida através do Portal de Credenciação da CASES e pro-
veniente de outros organismos competentes, sobre o sector 
cooperativo das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Representatividade setorial e regional
São seis os ramos cooperativos representados, Agrícola (80 
cooperativas), Ensino (9), Comercialização (6); Serviços (3), 
Pescas (1) e Crédito (1).
O ramo Agrícola continua a ser o que maior número de coo-

perativas possui e o único que aumentou em representati-
vidade face a 2019 (mais 5 unidades). O ramo da Cultu-
ra deixou de estar presente no conjunto das 100 maiores, 
verificando-se que estão ausentes deste ranking metade dos 
ramos cooperativos (adicionalmente, Artesanato, Consumo, 
Produção Operária, Habitação e Construção e Solidariedade 
Social). Houve oito as cooperativas que saíram do ranking de 
2020, e as oito cooperativas que entraram são todas do ramo 
Agrícola, e destas importa destacar a CAF – Cooperativa Agrí-
cola do FUNCHAL, CRL, assinalando a presença da Região 
Autónoma da Madeira pela primeira vez neste ranking, e a 
Açoreana BOM PASTOR, CRL, no ranking pela primeira vez. 
Castelo Branco passa a ser o único território sem represen-
tação no ranking. 
A região Norte é a mais povoada de cooperativas (e do ramo 
agrícola), concentrado também a maior fatia de volume de 
negócios.

Volume de negócios
Ao contrário do observado no relatório de 2019, mais de 
metade das Cooperativas listadas diminuiu o seu Volume de 
Negócios entre 2019 e 2020, o que acompanha a retração 
sentida na Economia Nacional onde, segundo dados do INE, 
o Volume de Negócios das empresas (excluindo as ativida-
des financeiras) diminuiu 10,00% em 2020. Contudo esta 
diminuição foi menor nas cooperativas – de 7,9%. O ramo 
Agrícola representa 58,5% do total das 100 maiores, e a Co-

Estabilidade laboral, bons níveis de solvência e igualdade de oportunidades são al-
gumas das características sublinhadas pelo relatório da CASES sobre as 100 maiores 
cooperativas nacionais

100 maiores cooperativas
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mercialização mais de um terço, com 34,4%. Seguem-se as 
9 cooperativas de ensino, que representam 5,3% do total.

Criação de emprego
Em termos de emprego, em média cada Cooperativa na Lista 
das 100 maiores empregou em 2020 cerca de 80 trabalha-
dores, menos nove que na lista de 2019, uma redução que 
acompanha a economia nacional, mas que nas Cooperativas 
reflete a redução efetiva em 35 cooperativas, entre 2019 e 
2020, já que as restantes aumentam (39) ou mantém (23), 
sendo que 3 não prestaram essa informação. O ramo Agrícola 
mantém a maior fatia emprego gerado, com mais de metade 
dos postos de trabalho em análise, seguindo-se o Ensino que 
apresenta o maior número médio de trabalhadores por coo-
perativas. No seu conjunto as 100 maiores Cooperativas de 
2020 geraram 8 004 postos de trabalho.

Robustez financeira
Tal como tem sido a marca diferenciadora das cooperativas, 
mantém-se os níveis elevados de liquidez, solvabilidade e au-
tonomia financeira e baixas taxas de endividamento. Mais de 
metade apresenta uma Liquidez acima dos 150%; um terço 
apresenta elevada Solvabilidade (acima dos 150%); perto 
de metade apresenta uma Autonomia Financeira superior a 
50%; a maioria apresenta níveis de Endividamento inferiores 
a 50%.
Os Resultados Líquidos das 100 maiores Cooperativas, no seu 
global, ascenderam a € 38,19 milhões de euros, superando, 
em termos nominais, o resultado da lista de 2019 em 3,1%, 
e é o ramo Agrícola que também neste indicador representa 
a maior fatia, com quase 60% do total.

Mulheres nas cooperativas
Registam-se 8,5% de mulheres nos órgãos de Administração, 
considerando 398 elementos no total, valor muito alinhado 
com o identificado no ranking de 2019 (-0,1 p.p). Se ex-
cluirmos a influência do Ramo Agrícola, esta taxa sobe para 
20,9%, valor mais alinhado com os dados de referência inter-
nacionais. Mas em Portugal, de acordo com o INE (no âmbito 
do trabalho de acompanhamento dos ODS), existiam apenas 
2,6% de mulheres em cargos de chefia em 2020. 
As cooperativas de Crédito e Ensinos são as que têm mais 
mulheres nos Conselhos de Administração, as Agrícolas, de 
Pescas e Serviços são as que têm menos ou nenhuma mulher.
Já no que respeita ao número de trabalhadoras, a percen-
tagem é totalmente diferente, verificando-se que 46,7% do 
total dos trabalhadores são mulheres, média ligeiramente su-
perior à observada na lista de 2019, mas um pouco abaixo 
da verificada em 2020 na economia portuguesa, que era de 
49,7%, e também abaixo do valor de referência registado 
para o Sector Cooperativo pelo Inquérito ao Sector da Econo-
mia Social de 2018 de 55,4%.

Emprego jovem
3,7% dos trabalhadores das 100 maiores cooperativas são 
jovens, entre os 15 e 24 anos, o que se revela ligeiramente 
inferior à percentagem identificada na lista de 2019 (-0.1 
p.p) e continua assim inferior ao registado na economia na-
cional no mesmo ano, onde 5,5% da população empregada 
tinha entre 15 a 24 anos. As cooperativas do ramo da Co-
mercialização está nesta ordem de percentagem. Crédito não 
tem trabalhadores nesta faixa etária.
Conclui-se ainda no relatório, embora não seja um indicador 
mais relevante para a ONU, que mais de 21% dos trabalha-
dores das 100 maiores Cooperativas 2020 têm menos de 35 
anos (valor superior ao de 2019).

Tipo de contrato de trabalho celebrado
73,6% dos trabalhadores das cooperativas têm um contrato 
sem termo, o que fica quase nove pontos percentuais abaixo 
da percentagem nacional em 2020, de 82,2%.
De salientar que 21 Cooperativas celebraram contratos per-
manentes com todos os seus trabalhadores, menos duas que 
em 2019. Apenas cinco Cooperativas apresentavam um peso 
dos empregados com contratos sem termo inferior ou igual a 
30%, entre as quais somente uma não tinha nenhum traba-
lhador com um contrato sem termo.
Se avaliarmos por ramos verifica-se que apenas no Ramo do 
Ensino os valores são inferiores a 75%, sendo a Cooperativa 
do Ramo Crédito representada neste ranking aquela que pos-
sui a taxa mais elevada. 

O Relatório alerta porém que “os indicadores retrata-
dos não esgotam os contributos que as Cooperativas já 
concretizam para a satisfação das metas ambiciosas de 
Desenvolvimento Sustentável. De facto, não só a luta 
pelo trabalho digno e contra a discriminação no merca-
do trabalho inclui um conjunto mais amplo de políticas 
e ações para além das analisadas, como também exis-
tem outros ODS igualmente relevantes para os quais 
estas Cooperativas podem contribuir, e em muitos ca-
sos já contribuem, que não são refletidos nos dados” 
divulgados.

A Mútua dos Pescadores acompanha estes indicadores, 
ocupando a 63.ª posição em volume de negócios, com 
10.130.482,00 € em prémios de seguros, e é a primeira 
no ramo de serviços. 
É a segunda mais antiga do ranking, com menos 12 anos 
do que a CEVE - Cooperativa Elétrica do Vale d’Este, de 
Braga, ramo serviços, em atividade desde 1930!

Relatório pode ser acedido aqui - https://www.cases.pt/wp-content/uploads/2022/06/
100-MAIORES-COOPERATIVAS-2020.pdf

Objetivos de desenvolvimento sustentável: Alcançar a 
igualdade de género (ODS5) e Promover o crescimento 
económico inclusivo e sustentável (ODS 8): 

• Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e 
a igualdade de oportunidades para a liderança em todos 
os níveis de tomada de decisão na vida política, econó-
mica e pública;

• Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todas as mulheres e homens, in-
clusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e 
remuneração igual para trabalho de igual valor;

• Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jo-
vens sem emprego, educação ou formação;

• Proteger os direitos do trabalho e promover ambientes 
de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalha-
dores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular 
as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.
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Adesão da Mútua dos 
Pescadores à Confecoop
A Assembleia Geral da Mútua dos pescadores, de 30 de 
maio aprovou a proposta do Conselho de Administração 
de adesão à Confecoop - Confederação Cooperativa Por-
tuguesa, CCRL. Um processo natural tendo em conta a 
atual dinâmica e as estruturas existentes no movimen-
to cooperativo português. Não é alheia a esta adesão 
a forte ligação da Mútua a esta estrutura, consolidada 
desde 2008, quando assumiu, em representação das 
cooperativas de consumo, a presidência da Direção da 
Confecoop, tendo dirigentes da Mútua assumindo res-
ponsabilidades nos órgãos sociais da Confederação até 
à atualidade. 
Na proposta do Conselho de Administração justifica-se 
ainda a adesão pelo simples (mas fundamental) facto de 
que “as cooperativas aprenderam há mais de um século 
e meio que só organizadas e por via da intercoopera-
ção poderão servir com maior eficácia os seus membros, 
aplicando na sua vida quotidiana os princípios e valores 
cooperativos que têm reconhecimento internacional pela 
ONU e seus Estados Membros”.

Fotografia de Eean Chen, Unsplash

Com a alteração de Estatutos da CPCCRD, aprovada no Con-
gresso Extraordinário em 26 de Março de 2022, ficou encer-
rado um ciclo de quase vinte anos, iniciado em 2003 com a 
mudança da então Federação Portuguesa das Colectividades 
de Cultura e Recreio para Confederação Portuguesa das Co-
lectividades de Cultura, Recreio e Desporto, começando  em 
simultâneo um novo ciclo associativo, cujas principais carac-
terísticas se verificam na consolidação e competências dos ór-
gãos sociais, na estruturação da própria Confederação como 
um todo nacional e na respectiva ligação orgânica às estrutu-
ras regionais e locais, através da identificação de factores de 
cooperação interna.
Após a escritura e publicação oficial dos novos estatutos fica-
ram criadas as condições para realizar o Congresso Ordinário 
para eleição dos Corpos Sociais e aprovação do Plano de Acção 
para o mandato 2022/2026 que tem por título, Democracia, 
Transparência, Participação.
E foi o que aconteceu no dia 16 do passado mês de Julho em 
Lisboa.
O período da manhã foi dedicado à apresentação e discussão 
do Programa de Acção e início do processo eleitoral. Como 
entidade convidada esteve presente o presidente do Programa 
Operacional da Inclusão Social e Emprego.
O período da tarde começou com debate sobre modelos de fi-
nanciamento e parcerias do Associativismo Popular. Participa-
ram como entidades convidadas os representantes da ANMP, 
ANAFRE, Montepio, Caixa Agrícola e CPES.
Eleitos os 77 membros da lista candidata, e cumpridas as for-
malidades inerentes ao acto, foi de imediato conferida posse 
aos novos dirigentes. Os Órgãos Sociais passam a ser presi-
didos por:
Mesa do Congresso – Francisco Barbosa da Costa
Direcção – João de Matos Bernardino
Conselho Fiscal – Paula Cristina Veloso Marques
Conselho Jurisdicional – Sérgio Manuel Pratas
À margem da Ordem de Trabalhos, foi passado no ecrã um 
pequeno filme de homenagem ao presidente cessante, Au-
gusto Flor, e entregue uma placa de reconhecimento pessoal 
e gratidão associativa por parte dos colegas da direcção e de 
trabalhadores da Confederação, que assim quiseram demons-
trar o apreço e a amizade cimentada durante anos. Foi um 
momento que a todos emocionou, incluindo o próprio que foi 
apanhado de surpresa, e que motivou um prolongado aplauso 
de todos os participantes.
Já com a presença do senhor Presidente da República, que 
viria a presidir à sessão de encerramento, houve lugar à en-
trega do galardão associativo “Instrução e Arte” à Banda de 

Música de Santiago de Riba Ul que este ano comemora o seu 
300º aniversário. 
Depois de tocar o Hino da Confederação “Ideal Associativo”, a 
banda mais antiga do País tocou o Hino Nacional “a Portugue-
sa”, em fecho do Congresso.

Alteração de Estatutos e Eleições na Confederação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

Setor Cooperativo e Social

Victor Carapinha, Vice-Presidente da Direção da SPCCRD
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Adeus ao Comandante 
Loureiro de Sousa
Conheci o Comandante Loureiro de Sousa (1932/11/08 – 
2021/09/28) há 32 anos e cedo me apercebi que era uma pes-
soa especial. Inteligente, estudioso, com disponibilidade para 
ajudar, ausência de maledicência e honestidade no trabalho.
A sua simplicidade, a maneira afável com que tratava todos 
os que tinham a felicidade de com ele conviver e uma perma-
nente boa disposição fizeram com que nós tivéssemos longas 
e agradáveis conversas, nas quais os temas ligados ao mar 
eram os favoritos.
Graças à sua genuína franqueza, frontalidade, disponibilidade, 
honestidade, afabilidade, bonomia, generosidade e transbor-
dante camaradagem, o Cte. Loureiro de Sousa sempre foi con-
siderado e estimado por todos os que o acompanharam na sua 
vida profissional e pessoal.
Dotado de invulgar capacidade de trabalho e grande energia 
anímica sempre evidenciou a sua longa experiência e os seus 
conhecimentos nas mais diversas actividades e situações.
Serviu a Marinha e todas as instituições e empresas a que es-
teve ligado (Escola de Pesca e da Marinha de Comércio, Mútua 
dos Pescadores, FORSAILING, etc.), com grande integridade, 
empenho e profissionalismo.
Era um homem de grande carácter que inesperadamente, nos 
deixou, mas a sua memória e a sua imagem de amigo conti-
nuaram entre nós. 

Foi um Homem Bom que praticava o BEM, amigo do seu ami-
go que partiu. Ficámos mais pobres, com menos um Grande 
Amigo entre nós.
Uma pessoa só morre quando já ninguém se lembra dela e 
isso não acontecerá enquanto viverem todos aqueles, que 
como eu, tiveram o privilégio de com ele conviver.
À sua esposa e aos seus filhos apresentamos sentidas condo-
lências.

Miguel Cândido

Equipa de formação que colaborou na segunda edição do Projeto de formação 
Salva-Vidas em 2014, com o Diretor do DACC. O Comandante Loureiro de Sousa é 
o terceiro a contar da direita.

Homenagem a Carlos Palhinha e José de Castro Meireles
Deixaram-nos no final de 2021 dois companheiros de muitos 
anos, que acompanharam várias fases da vida da Mútua dos Pes-
cadores.
Carlos Palhinha (1948/01/31 – 2021/12/10) acompanhou a 
atividade da Mútua enquanto membro do Conselho Regional 
dos Açores, e pessoa muito ativa no Clube Naval de Ponta Del-
gada, com quem a Mútua tem também laços de cooperação.

José de Castro Meireles (1940/04/25 – 2021/12/14) foi coo-
perador e companheiro de muitas horas, colaborando com o Sin-
dicado dos Pescadores do Norte, com históricas ligações à Mútua.
Para as suas comunidades de Ponta Delgada e Vila do Conde, e 
para ambas as instituições, o nosso voto de pesar. Para as fa-
mílias e entes queridos enlutados a nossa maior solidariedade. 
Também a Mútua ficou mais pobre com estas perdas.

Carlos Palhinha José de Castro Meireles

Da Mútua
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Mar - janela aberta para a cultura e desenvolvimento

A apresentação pública, em sala e na RTP/1, do filme “A Ilha 
dos Gigantes”, do realizador e operador de câmara subaquática 
Nuno Sá, veio criar no panorama do documentário filmado sobre 
o mar, as espécies marinhas, a actividade humana relaciona-
da e a procura de novos e mais profundos conhecimentos, um 
novo patamar onde a realidade vivida, a abordagem sistemática 
e evolutiva das questões e a beleza do meio envolvente estão 
clara e totalmente presentes.
Nuno Sá, tal como ele próprio explica, quis contar-nos, de forma 
rigorosa, uma história relacionada com a investigação científica 
relacionada com espécies marinhas e contou-nos, envolvendo-
-se, a história do desenrolar do Projecto relacionado com o Tuba-
rão Baleia, que sendo o maior peixe conhecido no Mundo, apa-
rece com frequência nas águas da Ilha de Stª. Maria, Açores. O 
Projecto filmado é desenvolvido por uma equipa coordenada pelo 
biólogo Jorge Fontes, do Departamento de Oceanografia e Pes-
cas (DOP) da Universidade dos Açores e está a ser desenvolvido 
no âmbito das actividades científicas financiadas pelo Instituto 
Okeanos, que a UA integra.
Há mais de 14 anos a comunidade piscatória de Sta. Maria cons-
tatou que quando aparecia esse peixe enorme estava junto dele 
grande quantidade de tunídeos de várias espécies, que as trai-

neiras pescavam usando a arte de salto e 
vara. Tal peixe enorme ganhou logo o nome 
de “pintado”, sendo certo que era o tubarão 
baleia. As autoridades e a comunidade cien-
tífica foram alertadas para essa situação e os 
investigadores do DOP da Universidade dos 
Açores, sedeado na Horta, iniciaram traba-
lhos de observação desse fenómeno, com a 
colaboração dos pescadores de atum daque-
la ilha. Essa observação inicial rapidamente 
evoluiu para um Projecto de Investigação so-
bre o Tubarão Baleia, que se desenvolveu por 
vários anos.
Os investigadores queriam saber muito mais 
sobre essa espécie muito pouco estudada até 
agora. No caso concreto dos avistados em 
Sta. Maria queriam saber de onde vinham, 
porque é que vinham, porque é que estavam 

sempre acompanhados de atuns. Queriam poder caracterizar 
enfim esta espécie tão grande, tão antiga e tão pouco estudada.
Rapidamente concluíram que os métodos de marcação usados 
com cetáceos e peixes mais pequenos não tinham aplicação nes-
ta espécie, em função da natureza de toda a sua parte exterior. 
Aqui nasceu o desafio de criar equipamentos de posicionamento, 
captação de imagem e recolha de dados instalados de modo a 
poderem mesmo ser “acoplados” ao animal. Esse objectivo foi 
conseguido, o Projecto avançou e muitas respostas puderam ser 
já encontradas. A participação do submarino de grande profundi-
dade “Lula 1000”, da Fundação Rebikoff-Niegler, há muitos anos 
com sede na Horta, para observar o tubarão baleia em profun-
didade, tendo a bordo o coordenador do Projecto, Jorge Fontes, 
fechou essa fase da investigação, com a interessante particula-
ridade do próprio tubarão baleia ter filmado o “Lula 1000” nas 
profundezas do mar com o equipamento de imagem e posição 
que nele tinha sido colocado!
Nuno Sá conta-nos, de forma brilhante e muito bonita, esta 
magnífica história de um Projecto que já produziu grandes avan-
ços no conhecimento desta espécie e de várias outras questões 
ligadas à vida marinha.
Por favor vejam o filme “A Ilha dos Gigantes”!

Os oitenta anos da Mútua dos Pescadores
JDM

José Decq Mota

Quando falamos ou pensamos na Mútua dos Pescadores, sabe-
mos que estamos a falar e a pensar numa sociedade coopera-
tiva de Seguros, mas também sabemos que estamos mesmo a 
falar de uma instituição da economia verdadeiramente social. 
Estamos a falar de uma instituição com fortíssimas ligações 
aos pescadores, aos mestres e aos armadores. Estamos a fa-
lar de uma instituição presente nos portos e nas comunidades 
marítimas, sempre disponível para ajudar. Estamos a falar de 
uma cooperativa que se dedica a seguros, que tem alargado 
a sua actividade a outras áreas marítimas e outras atividades 

distintas, mas que o faz sempre com o mesmo espírito de ac-
tividade económica séria e justa.
Falar da Mútua dos Pecadores em 2022, quando faz 80 anos, 
é falar de uma instituição que acompanhou o tempo e soube 
consolidar-se como sendo uma organização muito ligada aos 
interesses da pesca e de outras actividade marítimas e indis-
sociável das pessoas e da sociedade, com a qual sabe ter um 
comportamento sério e irrepreensível.
Votos de Longa Vida para a indispensável Mútua dos Pesca-
dores!

Breve nota sobre o filme “A ilha dos gigantes”



VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “TREVO DA FELICIDADE”
Vila do Conde, Comp: 8,95 m; Boca: 3,40 m; Pontal: 1,20 m; GT: 5,40 
Casco: Alumínio; Licenças: Cerco p/ bordo, Armadilhas de Gaiola 8 a 29 mm (Cama-
rão branco legitimo), Pesca à Linha – Cana e Linha de mão, Redes de Tresmalho de 
Fundo >= 100 mm, Pesca a Linha – Palangre de Fundo – Espécies Demersais; Motor: 
VALMET DE 69,87 KW; Eletrónicos: 1 Sonar, 1 GPS Plotter, 2 Sondas, 1 Radar, 1 Piloto 
automático e 1 VHF 
Contactar: 936 211 027/933 993 156

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “FALCÃO PEREGRINO”
Vila do Conde, Comp: 14,65 metros; Boca: 4,10 metros; Pontal: 1,49 metros; GT: 
18,54; 
Casco: Madeira; Licenças: redes de emalhar 1 pano de fundo 60 a 79 mm, redes de 
tresmalho >= 100 mm, armadilhas de gaiola – alcatruzes, 
pesca à linha – cana e linha de mão, pesca a linha – palangre de fundo – espécies 
demersais; embarcação com protocolo da ameijoa de 1998; 
Motor: Pegaso (diesel 118,00 kw); Electrónicos: 1 Multifunções com Sonda e Radar, 2 
computadores, 2 VHF, 1 AIS, Piloto automático, Radar 
Contactar: 966 335 701/ 918 117 251

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “FLECHA”, PE-2375-L
Peniche, Comp: 7,20 m; Casco: fibra de vidro com cabine e convés. Motor: IVECO 
fixo; 
Artes autorizadas: Emalhar de um pano – de fundo, Tresmalho – de fundo, Armadilhas 
de gaiola, Pesca à linha – utensílios de dilacerar, Pesca à linha – palangre de fundo
Contactar: 968 101 125/ 964 388 323

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “TU E EU”, PE-2198-C
Peniche, Comp.ff 10,13 m; Boca 3,13 m; Casco: fibra de vidro; Arq. Bruta 8,07 Ton
Arq. líquida 2,42 Ton; Motor Valmet gasóleo -101.43 KW; Licenças de Pesca:
Armadilhas de Gaiola – 30 a 50 mm, Pesca à Linha – cana e linha de mão,
Pesca à linha – Palangre de fundo; Multifunções Garmin XSV 10”: GPS Map /Sonda/
Radar; Sonda – KODEN; Radar – Raytheon; Gps – Shipmate RS 5900; Gps Map – Sei-
wa; Piloto Automático – Raytheon; VHF – Sailor; VHF – Marine; Artes:
3 Canas com carreto elétrico, 140 Selhas de aparelho (90 mono 50 multi), 3 conjuntos 
de Cabaças- 150/ 200/250 braças.
Contactar: 966 717 542

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “RAJA”, PE-2208-C
Peniche, Comp.ff 10,55m; Comp. sinal: 8,88m; Boca de sinal: 3,50m; Casco: Ma-
deira; Ano: 1997; 
Motor fixo IVECO 44,74 Kw 60HP 2500 r.p.m. a gasóleo; Artes licenciadas: Tresmalho 
de Fundo, Armadilhas de Gaiola, Pesca à Linha Cana e linha de mão e Palangre de 
fundo, Emalhar de 1 pano
Contactar: 918 868 240 / 262081283

VENDE-SE GUINCHO PARA BARCO DE PESCA
Sesimbra - Preparado para trabalhar com bombas de débito variável. Muito estimado. 
Estava montado numa traineira de cerco.
Contactar: 910514534

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “BIRRINHAS” S-1690-L, Setúbal 
CFF – 6,26 m; Arq.bruta (GT) – 2,31. Motor Fixo, Mwm, 25,74 Kw. Gasóleo. Convés 
corrido.
Licenças: Armadilhas – gaiola 30 a 50mm; Pesca à linha: Piteira, Cana e linha mão, 
Palangre de fundo, Toneira. Redes de emalhar 1 pano de fundo – 80 a 99 mm/ >= 
100 mm 
Contacto: SETUBAL PESCA - setubalpesca08@hotmail.com

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “DIJOR” T-370-L 
OBE 7,50 m em Fibra de Vidro – com Alador, Licenças de Pesca e palamenta completa. 
Motor YAMAHA semi novo, 80 CV com injeção direta. Eletrónicos: SONDA A CORES; 
GPS; RADIO BALIZA; VHF e RÁDIO 
Contacto: 963 101 730

VENDE-SE EMBARCAÇÃO SEMI-RÍGIDA VALIANT DR750 (AKRON), PÓVOA 
DE VARZIM
Motor Verado de 200HP 4T, arco de luzes em inox com escada lateral de mergulho, 
consola PT6 com direcção hidráulica e comandos digitais (SmartCraft). Motor com 350 
horas e revisão das 300 horas feita na marca.
Preço: 15500€ (IVA incluído), não inclui sonda nem VHF.
Pode ser visitada na Marina da Póvoa, mediante marcação através do 965 147 385
VENDE-SE LICENÇA DE PESCA
Licença de pesca p/ as artes de palangre e de covos
CONTACTAR: D. Noémia – 963 115 440
NECESSITA-SE ACORDO EM REGIME DE PARCERIA
Organizações Ormassamba Lda, localizada em Angola, pretende, em regime de con-
trato, 3 embarcações tipo traineira p/ pescar em águas territoriais angolanas. A em-
presa possui alvará de pesca.
CONTACTAR: Carlos Pedro – 00244923607756, ormassamba6363@yahoo.com.br
NEGOCEIA-SE LICENÇA DE PESCA PARA ANGOLA
Licença p/ pesca em águas territoriais angolanas p/ 1 embarcação polivalente até 60 
m.; quaisquer artes; c/ capacidade de frio; possibilidade de venda do pescado em 

Portugal; sem necessidade de pagamento à cabeça; possibilidade de pagamento c/ 
parte das capturas. CONTACTAR: José A. Martins - 967820600
VENDE-SE EQUIPAMENTOS E ARTES
Vende-se avulso: hélice, guincho, covos e redes de tresmalho.
Contactar: Adão de Jesus – 258 820 147 ou 966 209 155
TROCA-SE LICENÇAS
Troca-se licenças de apanha submarina de algas, toneira e piteira por licença de alca-
truzes. Contactar: Joel Pereira – 912456222 (Ericeira)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “DOIS IRMÃOS” , VC-187-L; c.f.f. 6,15 m.; licenças p/ redes emalhar 1 
pano de fundo 60 a 79 mm, 80 a 90 mm, >= 100mm; emalhar 1 pano de deriva 35 a 
40 mm; arrasto de vara 20 a 31 mm; armadilhas de gaiola 30 a 50 mm; palangre de 
fundo espécies demarsais. Contactar: 918533410

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
Eletrónicos: M-R MERCURY  30KV; YAMAHA 50 KV; RADAR, JPS  GARMIN, SONDA, 
RADIO  VHF. Com várias artes licenciadas (emalhar, tresmalho, pesca à linha, artes 
de levantar, armadilhas). 
Contacto: 917 802 391

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação “Maria Santana”, C-120-C; 11,90 m. c.f.f.; sonda; GPS; VHF; motor 105 
HP. Vende-se com artes. Licenças p/ rede de arrasto c/ vara, covos, tresmalho, pa-
langre e pesca à linha. 
Contactar: Venâncio Silva – 965165079; 258921797 (Caminha)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA
Embarcação  de pesca “Nova Ericeira”, SN – 927 - L Sines; casco, braços e sistema 
alagem novos; motor MWM; 75 HP com 450 horas; bombas e sistema hidráulicos 
novos; sonda a cores Kodem de 500 braças; 2.82 GT; 9,13 m c.f.f.; 7,7 m c.sinal; 0,81 
m. pontal; 2.35 m. boca; licenças: 1 pano fundo 80 a 90 mm; tresmalho 100 mm; 
palangre de fundo; arte de levantar secada. 
Contactar: Horácio Caetano – tel. 96 566 71 38 / 96 317 42 25

VENDE-SE EMBARCAÇÃO 
Embarcação de pesca “JORGE MARIA”; c.f.f. 8.37 m .; 4.09 TAB; c.p.p. 7.84 m.; GT 
4.06; pontal 1.20; boca 2.80.
Contactar: Manuel Agonia Marques Moita – tel. 913 647 990 ou Apropesca  - 252 620 
253 (Póvoa de Varzim)
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de recreio - Livrete nº 354PV5; Ano: 1994; Motor: Mariner, fora de borda; 
4,35 m.; Boca: 1,57; Pontal: 0,70; Arqueação: 0,558; Lotação: 4 p.; Casco: P.R.F.V.; 
Tipo e zona 5 águas abrigadas; Modelo: B.14; H.P.25; 189 Km gasolina M; Sonda 
registadora marca J.M.F - modelo 707; nausat marca Garmin - modelo 126. Contacto: 
Isaac Leal – 917291103
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,50 m.; motor Yamaha 50.00 HP – 4 
Tempos; com bomba de esgoto com automático; auto rádio, sonda JRC/Cores, GPS-
-Garmin-420/cores; palamenta completa classe-5. Em muito bom estado. Valor: 
12.500,00 €. Contacto: Miguel, Quarteira – 965710376 - minacio.8125@gmail.com

VENDE-SE “SORRISO DA VIDA” (PESCA)
“Sorriso da vida”, VC-123-C Vila do Conde
Contactos: 969629036/962353079

VENDE-SE “UADI-ANA” (MARÍTIMO-TURÍSTICA, GUADIANA 
E SOTAVENTO ALGARVIO)
Embarcação “UADI-ANA”, VR-79-AC; c.f.f 18,15m; boca 5m; motor Cummins, modelo 
NH-250-M de 190HP.
Casco de madeira; sonda, vhf. Capacidade de 54 pessoas com tripulação, 2 casas de 
banho, bar, licença de navegação rio Guadiana e costa sotavento do Algarve.
Com todas as licenças pronta a operar. (Vende-se firma de animação turística com 
esta embarcação, 2 carrinhas de 9 lugares, 2 insufláveis e 4 trampolins). Contacto e 
informações: Rui Gaspar - 968 831 553
VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA LOCAL “Pedra do Leme”, NAZARÉ
“Pedra do Leme” N- 2327-L comprimento f.f. 7.88 m;  Licenças Tresmalho, Armadilhas 
de gaiola, Alcatruzes Anzol. Contacto 969 750 459
VENDE-SE “PEIXE DE OURO”, VR-529-C (PESCA)
“Peixe de Ouro”, VR-529-C; Ano: 2007; Fibra de Vidro  – Motor: Scania (ultima ge-
ração), tipo fixo, gasoleo, de 147 CV (homolgados). C.f.f.: 14,98 m; comp. entre 
perpend. 13,00 m; pontal: 2,00m; boca sinal: 5,00m; arqueação bruta (GT) 26.70. 
2 VHF, 3 GPS, 1 radar. Licenças: covos/alcatruzes/redes emalhar e tresmalho/linha-
-palangre de fundo. Bom preço. Pagamento negociável. 
Contactos: 932378332 / 917215353
VENDE-SEGPS E BALSA
Vende-se GPS plotter Furuno 188. Vende-se balsa p/ 16 pessoas. 
Contactar: 966 548 563
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DESPORTIVA
c.f.f. 4,60 m.; boca 1,80 m.; lotação 6 lugares; motor Honda 15 CV – 4 tempos. 
Contactar: 914 258 057
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE RECREIO
Embarcação de Recreio, Fibramar; Quarteira. 5,00 m.; motor Yamaha 25.00 HP-4 
tempos; com consola central com caixa de comandos da Yamaha; com sonda e GPS, 
com Haleron de Inox e luzes de navegação; palamenta completa classe-5. Visto-
rias em dia. Em muito bom estado. Valor: 4.000,00 €. Contacto: Marco, Quarteira 
– 963969222 - minacio.8125@gmail.com – envio de fotografias para os interessados.
VENDO LICENÇA DE REDE DE EMALHAR DE 1 PANO DE FUNDO
Contacto: Paulo 912 547 557

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “MESTRE LADEIRA”, PENICHE
Cump f.f. 9,65 m; Boca sinal 3,75 m; Ponta de sinal 1,50 m. Casco em Fibra. Motor 
SISUDIESEL, 70 KW. Artes licenciadas: Pesca à linha (palangre de fundo, cana e linha 
de mão); tresmalho, emalhar 1 pano; armadilhas de gaiola e abrigo.  
Contactar: 261 411 247 ou 914 201 951
VENDEM-SE ATUNEIRAS - OLHÃO
12 toneiras para pesca ao choco, lula, polvo. Toneiras de chumbo para pesca ao cho-
co lula polvo, com coroa de picos inoxidável extremamente resistentes e duráveis 
picos afiados varias cores disponíveis brilham no escuro para pesca noturna as lulas 
(mencionar na compra). Preço: € 30,00euros - 12 unidades - quantidade negociável. 
Entregues em 24h em todo país - portes incluídos - só paga quando recebe em casa. 
Telefone: 910000000 / Email: artigos1988@hotmail.com
VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL
c/ 4,70M muito recente - 8.500 euros
Motor Honda a quatro tempos 40 cv; Equipado com chart- plotter Sonda e GPS Ray-
marine a Côres; Licenças de Rede de Emalhar de 1 Pano de Fundo; Pesca à Linha 
Palangre de Fundo; Cana e linha de mão; Piteira; Toneira; Artes de levantar- Rede de 
saco com boca fixa. Inclui atrelado praticamente Novo.
Contactar: Paulo 912 547 557

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “CAETANO MARAFONA”, VILA 
DO CONDE
Com licenças de pesca e aparelhos. GT 83. 18,5 m 
Contactar: 966 706 311/962 759 877

VENDE-SE LANCHA, BARCO, BOTE PESCA LOCAL ”QUIM ROSCAS”, SESIMBRA
Cump. 7,80 da fibramar com ponte fibramar. Licenças covos, alcatruzes, palangre 
fundo, redes emalhar. Gps, Sonda, vhf, radar, radio fm (tudo como novo). 2 motores 
hidráulicos, guincho, alador pratos, poleia, muitos apetrechos em inox. Dois motores, 
1 Yamaha 80hp (100), 1 Yamaha 40hp (60).
Toda a palamenta incluída. 
Contactar: AAPCS - Associação de Armadores de Pesca Artesanal Centro e Sul, Sesimbra
Telf 212 280 586 / Fax 219 363 228 / Tel 964 382 464

VENDE-SE EMBARCAÇÃO PESCA COSTEIRA ”SOFIA ODÍLIA”, SESIMBRA
Comp: 9.96m. Arqueação Bruta: 5.00m. Boca: 2.85m. Pontal: 0.92m. Casco: Madei-
ra. Motor : Volvo Penta de 63.38 KW
Licenças de Pesca: Tresmalho de fundo >= 100mm; Palangre de fundo – Espécies 
demersais; Toneira; Emalhar de 1 Pano – 80 a 90mm e >=100mm; Eletrónicos: 
Sonda, Radar, GPS
Contactar: 969 805 751/212 280 586

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL “CARLA PATRÍCIA”, ALBUFEIRA
Comp. fora a fora 6;98; Pontal de sinal: 0,72; Boca sinal: 2,47; Arqueação Bruta: 
2,480, Casco: Fibra de vidro – PRFV; Licenças de pesca: armadilhas de gaiola-covos, 
pesa a linha, rede emalhar 1 pano, tresmalho de fundo; Motor Propolsor - 50cv ( 820 
horas) Yamaha – 37,29 KW. Contacto: 967 315 965

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA PROFISSIONAL, PONTA DELGADA
Comp. 8,98 m; Largura 3,20 m; Pontal 1,60  
Equipada com motor de 215 HP; sonda GPS; rádio. Artes: Rede de cerco para isco 
vivo, rede de borda. Alador em inox. Tina para isco vivo em fibra. Um motobomba 
diesel. Com licenças: aparelhos de linhas e anzóis, cerco para isco vivo, sacadas para 
isco vivo, salto e vara.
A embarcação não possui dívida. Valor:  50.000€. 
Contacto: 916 844 429

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA “MARTA SOFIA”, PV-250-C, PÓVOA DE VARZIM
Comp. fora a fora 19,52 m; Arqueação Bruta (GT) 46,37 
Licenças de pesca: armadilhas: Covos de 30 a 50mm e alcatruzes; pesca à linha 
palangre de fundo – espécies demersais; redes de emalhar fundeadas 60 a 79 mm; 
redes de tresmalho >= 100 mm. Motor Scania 214,03 KW
Contacto: 963 777 308

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE PESCA “VERA MARINA”, PÓVOA DE VARZIM
Barco de pesca para venda com ou sem artes de pesca. Casco novo, em muito bom 
estado. Tem todo o equipamento eletrónico necessário, assim como máquina alar 
redes, alador de potes, entre outros mais equipamentos. 
Comp. fora a fora 17,50 m. Sinal 14,96 m. Boca de sinal 4,73 m. Ponta de sinal 2,12 
m. Motor do barco marca Caterpillar.
Contacto:  916 374 251

VENDE-SE BARCO DE PESCA LOCAL “NASCIMENTO”, FIBRA, SESIMBRA
Construção na Riamar, de 1996. Motor Volvo penta.
Comp. 8,28 m; Boca 3,36 m; Pontal 1,64 m. 58,93 kW. Arqueação bruta 6,69 
Lotação máxima: 6 p. Lotação mínima: 2/3. Com Licenças: Redes de emalhar e en-
redar tresmalho com malha superior a 100mm; emalhar e enredar redes de emalhar 
fundeadas com malha 60-79mm, 80-99mm e superior a 100mm; Linha e anzol palan-
gre fundeado espinhel espécies demersais; Linha e anzóis com linha de mão e cana.
Vistorias, certificados, licenças em dia, barco encalhado para manutenção e pintura 
em março de 2020. Sem nada a apontar. Sem artes de pesca. Pronto a trabalhar. 
Valor: 29.000€. 
Contato: 910 514 535

VENDE-SE MOTOR MARCA CUMMINS, USADO, SESIMBRA
Modelo KTA 19 de 600 CV. Caixa TWIN DISK, modelo MG-516, Ratio. 4.01.1.
Contato: 910 514 535
COMPRO EMBARCAÇÃO DE PESCA ATÉ 9 METROS
Compro embarcação de pesca - de preferência alumínio, para pesca local.
Contacto: José Cunha, Viana do Castelo – 964544990 - salvador_sd@hotmail.com

VENDE-SE EMBARCAÇÃO DE MADEIRA
Em muito BOM estado 10.66m;  Motor Cummins.C/ licenças: Palangre; Redes de 
Emalhar 1 Pano; Covos; Alcatruzes; linha à mão.
Contato: 965 460 291
VENDA DE LICENÇAS E ARTES DE CERCO/XÁVEGA
N-2564-L
Contato: 918 855 931

Este é um serviço gratuito, aberto a todos os marítimos, e a informação disponibilizada é da responsabilidade dos próprios, podendo ser adaptada por questões de espaço.
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