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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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Editorial

Perante o mau tempo, 
sorri-se pelo canto da 
boca e franze-se a testa

Conselho de Administração da Mútua dos Pescadores

A tormenta temia-se grossa e confirmou-se. O impacto 
inicial face ao desconhecido foi um misto de apreensão, 
nervoso “miudinho” e determinação. Na Mútua do Pes-
cadores sempre soubemos que “à vaga nunca se dá o 
través, mas a proa”, como tal enfrentámos e continua-
mos a enfrentar o tempo aproados à vaga – era, e é, a 
única forma de salvarmos a “embarcação”, de proteger-
mos a tripulação e continuarmos a seguir o nosso rumo.
Para que os impactos fossem minimizados, porque ne-
nhuma estrutura passa incólume por uma “borrasca” 
desta magnitude, foi necessário um enorme esforço de 
reflexão, planeamento, coordenação e materialização 
daquilo que foram os planos de contingência aplicados 
à nossa realidade. 
A principal orientação, desde o primeiro momento, foi 
a proteção dos nossos trabalhadores e de todos aque-
les com quem nos relacionamos, no amplo espectro 
da nossa intervenção. Importa reforçar que nenhuma 
questão ficou por responder e que ninguém ficou desa-
companhado, mesmo em tempo de confinamento.
Confinamento foi uma palavra subtraída ao dicionário 
dos nossos pescadores que nunca pararam a sua ati-
vidade, mesmo sabendo os múltiplos riscos a que es-
tavam expostos. Queremos, não só, mas também por 
isso, deixar uma palavra de profundo agradecimento por 
essa entrega, por essa generosidade de quem sabe que 
o país e o seu povo dependem daquilo que produzem. 
Tomando plena consciência da gravidade da situação, 
a Mútua arregaçou as mangas e após a publicação do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, a estrutura 
reorganiza-se em conformidade com o quadro traça-
do. Inicia-se, em alguns setores, o teletrabalho, sem-
pre cientes da limitação temporal destas medidas, pois 
nada substitui o trabalho presencial que, neste tempo, 
foi acontecendo com as equipas em regime rotativo.
A 18 de março é decretado estado de emergência e 
dois dias mais tarde o Decreto-Lei 2A/2020, de 20 
março, estabelece medidas específicas para todas as 

atividades económicas e para a população em geral – o 
país praticamente paralisou, excetuando os designados 
setores estratégicos. No mesmo dia, a Mútua, para se-
gurança de todos, suspende o atendimento presencial 
nos balcões.

ÀS NECESSIDADES RESPONDE-SE COM PROXIMI-
DADE, CONHECIMENTO E SOLIDARIEDADE
Depois de garantida a segurança de todos os que “gra-
vitam” no raio de ação da Mútua, havia que responder 
às necessidades daqueles que viam abruptamente re-
duzidas as suas atividades e os seus rendimentos. A 
Mútua dos Pescadores mostra verdadeiramente, como 
tantas vezes ao longo da sua História, o seu carácter 
solidário e a sua forma, muito particular, de intervir e 
entender a própria economia.
Para melhor perceber a realidade concreta, a Mútua 
estabeleceu uma rede de contactos com os parceiros 
de sempre: Docapesca, Lotaçor, Lotas da Madeira, As-
sociações de Armadores, Sindicatos, Clubes Navais e 
Associações de atividades Marítimo-turísticas (MT).
Com análises periódicas ao contexto, a Mútua foram-se 
tomando decisões tendo em vista a defesa dos seus 
cooperadores, tomadores de seguro e pessoas seguras.
Para o setor piscatório nacional, procedeu-se à altera-
ção do seguro de Marítimo-Casco, passando apenas a 
contemplar a cobertura de “Riscos de Porto”, permitin-
do uma redução do valor do prémio durante o período 
em que a embarcação estivesse inativa e implementa-
ram-se moratórias de 270 dias, ou seja, mais 90 dias 
do que em períodos de normalidade para o pagamento 
de prémios por conta corrente (desconto em lota). 
Procederam-se a alterações significativas também para 
os seguros das atividades Marítimo-turísticas, possibi-
litando a manutenção das apólices e de todas as suas 
coberturas, beneficiando o tomador de uma redução de 
2/3 do prémio e estabelecendo uma moratória de 90 
dias para o pagamento dos prémios.
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Desde o dia 1 de abril que a Mútua estabeleceu morató-
rias de 90 dias para o pagamento de prémios de todos os 
seguros constantes na sua carteira, antecipando, e indo 
além, daquilo que o setor ficaria obrigado por lei a cumprir.
Enfrentámos a primeira vaga do surto pandémico e 
resistimos! Continuamos a atravessar a segunda vaga 
com a naturalidade, responsabilidade e a experiência 
que a primeira vaga nos conferiu. De vaga em vaga 
vamos aguentando a “embarcação” sem danos estru-
turais. Só assim continuaremos a ser uteis às comuni-
dades a quem servimos e às quais estamos umbilical-
mente ligados.

MANTENDO O RUMO HONRANDO A SUA HISTÓRIA
Com o desconfinamento progressivo anunciado a 1 de 
maio, a Mútua reabriu com toda a segurança a sua rede 
de balcões por todo o país e volta a estar, como é seu 
hábito e praticando aquilo que tanto a identifica e dife-
rencia, de cara-a-cara com as pessoas.
Em todo este complexo e desconcertante período, 
ainda longe de estar fechado, a Mútua procedeu em 
consonância com o que está inscrito na sua base iden-
titária de estrutura cooperativa ao serviço das comuni-
dades, garantindo em simultâneo todas as condições 
de trabalho e mantendo inviolados os direitos dos seus 
trabalhadores. É um imenso orgulho podermos afirmar 
que mesmo em cenários de grande adversidade, a Mú-
tua mantém-se firme aos seus princípios e valores sem 
vacilar, honrando o caminho percorrido e a sua história 
de 78 anos, recentemente feitos.
Nos piores momentos a Mútua nunca virou a cara – 
disse sempre presente. Foi assim, em 1997, quando 
se colocou ao lado dos pescadores açoreanos em di-
ficuldades, acordando com o Governo Regional a me-
lhor forma de regularizar o pagamento dos prémios 
de seguro, assumindo os custos de forma solidária e 
repartindo-os em partes iguais pela Mútua, o Governo 
Regional e pescadores. 

Foi assim, quando em 2011/2012 apoiou as organiza-
ções do setor da pesca na aquisição de coletes salva-
-vidas (auxiliares de flutuação insufláveis) para os seus 
associados da pesca local quando estes meios indivi-
duais passaram a ser obrigatórios.
Foi e continua a ser assim quando promove de forma con-
tinuada ações de sensibilização para a segurança marítima.
Foi sempre assim, quando não esperou para indemnizar 
os familiares das vítimas de naufrágios, por desapareci-
mento no mar, quando muitos se escudavam nos prazos 
legais em vigor até 2015, para se fazer prova da morte 
destes pescadores, com procedimentos legais comple-
xos, que se arrastavam por vários anos, acentuando o 
sofrimento e as dificuldades de muitas famílias.

ENFRENTAR O FUTURO COM A CAPACIDADE DE 
RESISTIR QUE NOS É CARACTERÍSTICA
O futuro próximo exige de nós a maior entrega e capa-
cidade de reforçar a consciência coletiva e espírito de 
missão desta estrutura singular. A Mútua dos Pescado-
res, foi, é, e particularmente no contexto em que vive-
mos, continuará a ser uma estrutura fundamental para 
o reforço do setor marítimo em Portugal, com especial 
enfoque para as pescas nacionais. 
A sua história e peso institucional, pela sua capacida-
de de estabelecer pontes e de se focar naquilo que é 
realmente fundamental para as comunidades, a Mútua 
terá que continuar o seu trajeto ímpar de intervenção 
na construção de realidades mais justas e equilibradas 
para o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas. 
O ato eleitoral que se realizará a 28 de março de 2021, 
será mais um importante passo para garantir que a 
Mútua dos Pescadores continuará firme, resistente, 
próxima e solidária, atenta e dinâmica – continuando 
a navegar com a “proa na vaga” mesmo sabendo que 
o que nos espera é um horizonte difuso e enublado! 
Logo, todos estamos convocados a participar e a refor-
çar a nossa Cooperativa!
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Associações de Pescadores 
por um mar sem lixo
A Apropesca - Organização de Produtores de Pesca Artesa-
nal, sediada na Póvoa de Varzim, desenvolveu em 2019 uma 
campanha de sensibilização com os seus  armadores, em ar-
ticulação com a Docapesca, fornecendo contentores para de-
positar o lixo a bordo das embarcações, lixo este que no final 
de cada viagem era colocado nos contentores da Docapesca 
que se encontram nos cais de acostagem. Uma iniciativa com 
continuidade, bem acolhida pelo setor, e que tem vindo a ser 
desenvolvida em vários Portos de Pesca do País, dinamizada 
pela Docapesca e as associações do setor, havendo ainda um 
longo caminho a percorrer no modo como se devem tratar os 
materiais não biodegradáveis, que entraram na cadeia de pro-
dução da pesca a partir da década de setenta. 
A entrada do plástico aconteceu efetivamente neste período 
em todos os setores de atividade e nos hábitos de consumo 
em geral, “vendido” pelo mercado com a promessa da mo-
dernidade, do baixo custo e da durabilidade. Algo que hoje 
se tenta inverter, regressando à apologia dos materiais mais 
nobres, biodegradáveis, ou à sensibilização de boas práticas 
como estas, da correta utilização dos materiais não biodegra-
dáveis, minimizando o seu impacto no ambiente. 
No setor da pesca, tal como noutros setores, os armadores 
foram muito motivados pela redução de custos e redução de 
tempo de trabalho dos seus tripulantes em tarefas de ma-
nutenção por exemplo, e quando começaram a utilizar ma-
teriais sintéticos não havia a consciência dos seus impactos 
no ambiente, ou sensibilização para as boas práticas na sua 
utilização.

Atualmente é um tema sensível nas comunidades piscatórias e 
até contraditório, mas que terá que ser levado em conta e fu-
turamente analisado. Com o conhecimento científico do tempo 
da decomposição dos materiais sintéticos, o que se encontra 
no fundo ou superfície dos oceanos, as diversas proveniências, 
desde as atividades marítimas, às indústrias várias em terra, 
dos próprios usos domésticos... é uma questão que tem que 
ser levada muito a sério para que as gerações vindouras te-
nham um planeta melhor porque cada dia que passa os efeitos 
nefastos estão à vista de todos.  

Jerónimo Viana
Pescador, dirigente associativo e membro do  

Conselho de Administração da Mútua

Espalamaca
A Ponta da Espalamaca, popularmente referida como Morro 
da Espalamaca, localiza-se na freguesia da Conceição, conce-
lho da Horta, na ilha do Faial, a encantadora Ilha Azul. Trata-
-se dum promontório que no cimo tem o Miradouro de Nossa 
Senhora da Conceição, de onde se descortina um magnífico 
cenário: a visão sobre a cidade da Horta e avista-se ainda a 
freguesia da Praia do Almoxarife. Nos dias em que a bruma 
dormita, a visão das ilhas do Pico e de S. Jorge é assombrosa, 
e dificilmente se apagará das memórias dos privilegiados que 
a podem desfrutar.
Espalamaca expressão flamenga “SpelK maker”…
Não, não quero falar da sua posição estratégica, nem da bate-
ria de Costa da Espalamaca e da sua importância estratégica 
durante a Segunda Guerra Mundial.

Desejo apenas falar-vos da lancha “ESPALAMACA” e da sua 
recuperação. Falar desta lancha é recordar a dimensão da 
construção naval de Santo Amaro do Pico, e recordar a vida 
da lancha Espalamaca é evocar o heroísmo do Mestre Simão, 
do Mestre Gilberto Mariano e de tantos mestres e marinheiros.
Revisitar a importância deste barco é falar das alegrias, dos 
sofrimentos, das saudades, da vida dos açorianos do triângu-
lo, é reviver as vidas de quem cruzou o canal diariamente, é 
relembrar as tormentas e os medos. Que memórias guarda-
ram as suas tábuas, quantas lágrimas varreram o seu convés, 
quantas e quantas vezes o xaile das ondas do canal escoltou 
as suas infinitas e dolorosas travessias. Falar da Espalama-
ca é falar da diáspora açoriana, é falar da guerra colonial, é 
recordar o Vulcão dos Capelinhos, é falar dos trabalhadores 
da Cofaco, é falar da farmacêutica, que durante décadas dia-
riamente atravessa o canal, são relembranças… É falar das 
belezas do Faial e das majestosas ilhas do Pico e de S. Jorge.
Espalamaca, uma lancha construída em madeira com 17 me-
tros de comprimento e quatro de largura, com capacidade 
para transportar cerca de uma centena de passageiros, com 
bom tempo e com uma tripulação de quatro homens.
A opção do Governo Regional dos Açores, em restaurar esta lan-
cha, constitui-se num momento de grande orgulho e duma imen-
sa alegria para os povos das ilhas do triângulo. A esta escolha de-
vemos apelidar de preservação da memória histórica dum povo.
A Mútua dos Pescadores orgulha-se de ser a seguradora desta 
memória viva, falta apenas voltar a vê-la cruzar o canal.

Carlos Garcês
Grupo Mútua
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Memórias Navais
Subsídios para uma história não-oficial das diversas 
marinhas portuguesas

Foi lançado em novembro pela Editora Náu-
tica Nacional, da Revista de Marinha, a obra 
“Memórias Navais”, da responsabilidade de 
João Freire, sociólogo e Professor Emérito 
do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, 
autor de vários livros, incluindo sobre a co-
lonização portuguesa em África e a Marinha 
Portuguesa na modernidade. Um livro que 
reúne diversos textos, desde o início do sé-
culo XIX até à atualidade, abordando situa-
ções passadas a bordo de navios de guerra, 
ou mercantes, ou de alguma forma ligadas 
ao mar. Relatos de episódios passados na costa do Continente, 
nos Açores e na Madeira, no Mediterrâneo, na costa de África. 
Relatos de acontecimentos “por quem os viveu”, acompanhan-
do diversos contextos sociais, políticos e económicos deste 
hiato de tempo tão longo. “Trata-se de uma contribuição, de 
subsídios para uma história não-oficial das diversas marinhas 
portuguesas nos últimos dois séculos”, bem como para “divul-
gar e facilitar o acesso a um conjunto de textos que são traços 
da nossa cultura marítima”, como se escreve no site da edito-
ra, na apresentação do Livro. Na esteira deste objetivo maior, 
a ENN irá doar às escolas secundárias do país um exemplar 
por cada 3 livros vendidos.
A Mútua contribuiu para esta edição, adquirindo alguns exem-
plares para integrar o seu espólio, bem como para oferta. O 
Livro, de capa mole, com 259 páginas está disponível para 
consulta na sede em Lisboa.

Mar de Sines, Resiliência dos 
homens do mar
Cinema com a comunidade

“Isto é um vício que a gente tem. Uma pessoa habitua-se ao 
mar desde pequeno e depois não quer outa coisa... uma pes-
soa para andar ao mar tem que ter amor pelo mar…”
É com esta declaração de amor que José Oliveira, da embarca-
ção Trevo Mar, de Sines, dá o mote ao filme de Diogo Vilhena, 
que estreou on-line no site da Câmara Municipal de Sines, 
por ocasião das celebrações do Dia do Município, no dia 24 de 
novembro. Neste período tão conturbado que vivemos são os 
afetos o que mais nos liga ao mundo! E por isso também aqui 
respigamos novamente esta belíssima obra cinematográfica 
que leva na sua memória descritiva o selo do Projeto promo-
vido pela Mútua, entre 2007 e 2010, no quadro do EEAgrants, 
CCC – Celebração da Cultura Costeira, que teve a participa-
ção de um dos elementos da equipa que integrou o grupo 
de inventariantes de Sines (os “guardiões do património”), o 
produtor e assistente de realização do filme, António Campos. 
Com a banda sonora original de Charlie Mancini e a participa-
ção do Grupo Coral da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes, 
entre outros, este “cinema com a comunidade” envolveu mais 
de 27 entidades locais e nacionais, que cederam documentos 
e fotografias das suas coleções, prestaram consultoria cientí-
fica, facilitaram a realização de entrevistas e autorizaram as 
60 horas de filmagens realizadas a bordo. Mais de 2000 pes-
soas estiveram envolvidas nos processos de rodagem e pós-
-produção. 
A disponibilização do filme on-line, é, para o realizador, uma 
forma de projetar o futuro da obra já que permite “que to-
dos e em especial as gerações futuras possam ter um acesso 
universal a este documentário, divulgando aquilo que é uma 
parte importante da identidade do território de Sines.” Isto de-
pois de o filme ter estado em diversos festivais internacionais 
de cinema documental e em 2016, ter vencido o prémio de 
"Melhor Filme Etnográfico" no Festival Internacional do Filme 
Etnográfico do Recife (Brasil).
“Mar de Sines” foi uma produção da Câmara Municipal de Si-
nes, co-financiada pelo PROMAR - Programa Operacional Pes-
ca 2007-2013, no âmbito do GAC Além Tejo/parceiro gestor 
ADL - Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejo.

Homenagem a António Pila
16/04/1962 – 25/12/2020
Despedimo-nos com tristeza 
de António Pila, pescador e ar-
mador, dirigente associativo de 
Sesimbra, à frente da Associa-
ção dos Armadores de Pesca Ar-
tesanal e Local do Centro e Sul 
desde 2013 e dirigente da Mútua 
dos Pescadores durante muitos 
anos. Com o sentido pragmático 
que muito o caracterizava, conduziu o projeto do “Cabaz 
do Peixe” nos últimos anos, sendo ele a conduzir a car-
rinha do peixe em tantas ocasiões, depois da faina. De 
espírito indomável e de uma imensa generosidade não 
se resignava perante as adversidades, e dizia o que tinha 
a dizer em defesa dos interesses da Associação e dos 
pescadores, naquilo que considerava justo. Resistente 
até ao último momento. Há uns anos teve um prenúncio 
de AVC no seu barco e mesmo assim trouxe-o para terra. 
Cuidou do que havia a cuidar, porque era assim que tinha 
que ser. Desta vez sentiu-se mal em terra, e deu o sinal de 
alerta à sua Associação. Ainda resistiu uns dias mas acaba-
ria por falecer a 25 de dezembro de 2020, perto dos seus.
A Mútua envia as suas mais sentidas condolências à As-
sociação de Sesimbra, organização parceira de tantos 
anos, e aos familiares e entes queridos pela sua perda.
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Breves notas sobre o mandato 
dos Órgãos Sociais 2017/2020

Jerónimo Teixeira
Presidente do Conselho de Administração da Mútua

1. ENQUADRAMENTO ECONÓMICO FINANCEIRO
A Mútua dos Pescadores, única cooperativa de seguros por-
tuguesa, sofreu naturalmente com a crise mundial de 2008 
e o seu pico em 2013 coincidiu com o início do mandato dos 
Órgãos Sociais anteriores (2013-2016). 
Vale a pena referir que o Capital Próprio em 2007 era de 
8.312.846€ e em 2011 atingiu o seu valor mais baixo nesses 
anos com o valor de 6.611.894€, isto é 1,7 milhões a menos. 
De referir  ainda que o Resultado Líquido mais negativo foi 
em 2008, atingindo (-940.719€). Verificaram-se ainda Resul-
tados Líquidos negativos em 2010 e 2011, respectivamente 
(-306.337€) e (-391.423€). O Capital Próprio só volta a ser 
superior aos 8 milhões de euros em 2014, tendo crescido sem-
pre a partir desse ano e em 2019 tem um aumento superior a 
2 milhões de euros atingindo um valor muito próximo dos 13 
milhões de euros.
Como é natural numa seguradora, os resultados dependem no 
fundamental da evolução dos Prémios Brutos Emitidos (PBE) e 
da sinistralidade verificada. 
Vejamos então que, de 2005 a 2019, isto é, nos últimos 15 
anos se verificou uma redução de PBE em 5 anos, sendo a mais 
significativa em 2013, atingindo uma quebra de (-13,7%) e a 
mais próxima desse valor no ano anterior (-7,0%). Em contra-
partida os crescimentos mais significativos aconteceram em 
2019, 17,1%, e, em 2008, 15,4%, mas em 2019 o crescimen-
to é antecedido de outro crescimento de 6,9%, e, em 2008 
é antecedido de uma quebra de (-4,6%). Registe-se que em 
2010 pela primeira vez os PBE ultrapassaram os 10,4 milhões 
de euros, valor que decresceu nos anos seguintes para um 
mínimo de 7,5 milhões de euros em 2014. A partir desse ano 
regista-se um crescimento anual atingindo 10,6 milhões de 
euros em 2019.
De salientar que não obstante a reduzida dimensão da Mú-
tua, e a oscilação que a crise mundial originada pela bolha 
imobiliária e financeira que despertou nos Estados Unidos da 
América em 2008, a Mútua nunca deixou de cumprir as suas 
obrigações contratuais e de garantir os níveis de solvência a 
que as seguradoras estão obrigadas.
A pandemia que afecta toda a humanidade neste ano de 2020, 
uma vez mais está na origem duma fortíssima crise sanitária, 
social e económica. Não se referem ainda dados de 2020, por-
que só em janeiro de 2021 poderemos ser exactos, mas os 
PBE sofrerão uma queda na casa de (-3%) e os Resultados 
Líquidos estimados serão confortavelmente positivos.
Estes dados permitem concluir que a Mútua dos Pescadores, 
está a fazer o seu caminho de crescimento sustentado e como 
bem sabemos, é com uma base material sólida, que as outras 
vertentes da vida colectiva podem ser garantidas.

2. GOVERNAÇÃO
Em 2009 com a entrada de 4 membros mais jovens (Arsénio 
Caetano, João Delgado, Jerónimo Viana e Pimenta Lopes) para 
a então Direcção, hoje Conselho de Administração (CA), inicia-
-se atempadamente a preparação de rejuvenescimento deste 
órgão fundamental. 
Em 2017 deixaram o CA dirigentes históricos, o Presidente 
José António Amador, Genuíno Madruga e Jorge Timóteo e por 
razões pessoais Pimenta Lopes. 
Para o mandato 2017-2020 são eleitos para Presidente Jeróni-
mo Teixeira, para Vice-Presidente João Delgado e para vogais 
Álvaro Bota, Filipe Marques, José Luís Cabrita e reeleitos Arsé-
nio Caetano e Jerónimo Viana. 
Ao nível do Comité de Gestão em 2013 com a entrada da Dra. 
Ana Teresa Vicente para Directora de Desenvolvimento Estra-
tégico, obtém-se o seu reforço e alargam-se as soluções para 
a substituição do Director Geral (Jerónimo Teixeira), já, nessa 
data, próximo da idade de reforma.
No início de 2017, na “decorrência da sua (JT) candidatura” 
ao CA, é nomeada Directora Geral a Dra. Ana Teresa Vicente.
Este trabalho de preparação de quadros, quer políticos quer 
técnicos, tem-se revelado adequado e o desempenho que es-
tes dois órgãos tiveram ao longo destes 4 anos é certamente 
em boa parte fruto desta actuação.
O detalhe destas referências justifica-se porque o Conselho de 
Administração “é o órgão de administração e representação da 
cooperativa” (Artigo 47º do Código Cooperativo), e o Comité 
de Gestão assegura, por mandato do CA, a gestão quotidiana 
da cooperativa coordenando e dirigindo os Serviços.
Mas na vida da Mútua, pelas suas características, valorização 
do trabalho colectivo, grande dispersão geográfica, valorização 
do contacto directo com os cooperadores e demais utentes, é 
de grande importância a participação dos 79 membros dos 
Órgãos Sociais. O Conselho Fiscal, a Comissão de Avaliação 
e Vencimentos, os elementos da Mesa da Assembleia Geral 
que por inerência fazem parte do Conselho Nacional que junta 
mais “um representante dos trabalhadores por eles eleito e 
ainda onze membros dos Conselhos Regionais, por estes elei-
tos” (Artigo 50º nº1 dos Estatutos) e os 6 Conselhos Regionais 
(Norte, Centro, Sul, Algarve, Madeira e Açores).

3. TRABALHADORES
Mas se a acção dos Dirigentes eleitos tem grande importância, 
a acção dos Trabalhadores do Grupo Mútua é indispensável, 
porque assenta na sua capacidade, vontade e entrega à ac-
ção quotidiana junto dos Cooperadores e demais Utentes no 
serviço que a Mútua presta, da avaliação do risco à melhor 
cobertura a oferecer, da regularização pronta e humanista do 



sinistro a todas as operações na rectaguarda, que afinal são 
tão indispensáveis quanto as mais visíveis.
A Mútua teve nestes anos mais recentes condições para nego-
ciar com o Sindicato representativo da maioria dos seus traba-
lhadores uma convenção de trabalho, depois de muitos anos 
sem actualização do anterior CCT dos Seguros. 
Consideramos que esta nova convenção reflecte uma política 
de respeito pelos trabalhadores e permitiu a sua intervenção 
através da sua organização sindical.
Isto, sem esquecer que ao longo dos anos em que não hou-
ve qualquer negociação, a Mútua reviu os salários e outras 
condições remuneratórias e manteve o direito a diuturnida-
des, garantindo no mínimo a manutenção dos salários reais e 
elevando-os sempre que possível.
Temos por isso fundadas razões para continuar a esperar que 
os Trabalhadores, para além de cooperadores sejam coopera-
tivistas, isto é, membros activos e conscientes na defesa da 
também sua Cooperativa.
Em todos os Departamentos vai aparecendo a necessidade 
de rejuvenescimento e substituição de quadros. Em particular 
nas Dependências e Balcões e respectivos Responsáveis de 
Zona está em curso a preparação de novos quadros, que jul-
gamos ser da maior importância, sucedendo a uma geração de 
quadros de grande entrega e valia para a Mútua.

4. CONCLUINDO
Nos 4 anos deste mandato consolida-se o crescimento e for-
talecimento da Mútua, como líder nos seguros da Pesca e da 
Actividade Marítimo Turística e seguradora de referência na 
Náutica de Recreio. Isto é, a Mútua é sem dúvida a grande 
seguradora portuguesa da Área Marítima.

Entre 2016 e 2019 : 
- A Mútua reforçou o seu Capital Próprio em 45,8%; 
- Os seus Custos por Natureza cresceram 6,5%;
- Os seus Prémios Brutos Emitidos cresceram 25,2%;
- A Margem de cobertura das Provisões Técnicas passou de 
144% para 164%.
Apesar da ameaça que tem sido esta pandemia, no Grupo Mú-
tua, Dirigentes e Trabalhadores têm feito o melhor que sabem 
e podem para salvaguardar a saúde de todos, garantir o melhor 
serviço a todos os Utentes, facilitar a manutenção dos contratos 
de seguros das actividades mais atingidas, com prazos gene-
rosos de protelamento da cobrança de prémios. Os resultados 
destas acções até ao momento são claramente positivas.
Continua a ser fundamental que cada Utente seja instado a 
tornar-se Cooperador, já que estamos numa cooperativa de 
utentes e só a sua filiação lhes permite aceder a todos os 
direitos.
É da máxima importância que os Cooperadores participem nas 
eleições para os próximos órgãos Sociais em Março de 2021, 
não obstante a pandemia, e não haja qualquer dúvida que es-
tarão garantidas as melhores condições sanitárias para todos 
os participantes.
Quero aproveitar a ocasião para agradecer a todos os Coope-
radores, Utentes, Trabalhadores, Colaboradores, Dirigentes e 
amigos da Mútua, mas também a todas as Entidades, Organi-
zações e Empresas com quem a Mútua se relaciona e desejar 
um Ano de 2021 melhor que este que está a terminar.
A Mútua precisa de todos os Cooperadores e Utentes, mas que 
ninguém tenha dúvidas que:
“A Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, CRL, é a vossa 
Seguradora!”
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Plano de atividades e orçamento 
da Mútua para 2021-2023

Há um ano atrás escrevia-se no Plano de Atividades apresen-
tado que a atividade da Mútua se enquadrava num clima geral 
favorável, a avaliar por alguns indicadores, como a evolução 
estimada do PIB, da taxa de desemprego, e de indicadores 
mais específicos como a “confiança dos consumidores” e o 
“sentimento económico”. 
Hoje a realidade é bem diferente, a crise sanitária provocada 
pela pandemia de Covid-19, que nos afeta desde março de 
2020, perturbou fortemente a vida das pessoas e das orga-
nizações, introduzindo profundos retrocessos nas dimensões 
social e económica. Passados muitos meses e em plena “se-
gunda vaga” da pandemia, que de acordo com os números da 
OMS e da Direção Geral de Saúde revela uma gravidade supe-
rior à anterior, parece estar longe a desejada fase de estabi-
lização, antevendo-se um ano de 2021 seriamente dominado 
pelas consequências desta imprevisível crise. 
Sendo certo que a única forma de relançar a economia é apos-
tando no “crescimento económico sustentável, com criação de 
emprego de qualidade e mais justiça social”, o Grupo Mútua, 
como Grupo Cooperativo de empresas responsáveis e com-
prometidas com as Pessoas – as que connosco trabalham e os 
utentes aos quais se destina o nosso trabalho – tudo faremos 
para proteger todos os que em nós confiam a sua segurança, 
e a das suas famílias, partilhando o risco das suas atividades 
profissionais e a defesa dos seus bens, salvaguardando a es-
tabilidade de rendimentos, numa defesa direta da Saúde, da 
Economia e da Vida.

ATIVIDADE COOPERATIVA
O ano de 2021 será marcado pelas eleições para os novos 
Órgãos Sociais para 2021-2023, um processo que se pretende 
participativo no ato de votação, e que é igualmente mobili-
zador do envolvimento de dirigentes, de trabalhadores e de 
novos cooperadores que, em todas as zonas do país em que 

a Mútua tem influência, se organizam e disponibilizam para 
contribuir para a dinâmica, a democracia e a transparência da 
vida da sua Mútua.
O aumento do número de cooperadores continua a ser também 
um objetivo importante, contribuindo para o reforço da coope-
rativa, e para a disseminação dos valores e princípios da Mútua, 
enquanto única Cooperativa, Portuguesa, de Utentes de Seguros.

VETORES DE INTERVENÇÃO DA ATIVIDADE SEGURADORA
A Mútua continuará a privilegiar a Pesca e demais atividades 
marítimas, continuando atenta às dificuldades resultantes da 
crise pandémica, que afetou sobretudo a Marítimo-turística, 
procurando adaptar os produtos às suas necessidades espe-
cíficas. Em ambos os setores irá continuar a apostar na sen-
sibilização, formação e informação sobre os riscos e medidas 
de segurança. 
A intervenção junto das organizações do setor cooperativo e 
social deverá ser reforçada, procurando responder às suas ne-
cessidades específicas de ordem económica, social e cultural, 
quer em matéria de seguros. 

FORMAÇÃO DE TRABALHADORES E DIRIGENTES
A formação profissional de trabalhadores e dirigentes, com 
vista à sua valorização profissional e pessoal, bem como para 
fazer face às necessidades de adequação da organização aos 
requisitos, emanados de diretivas nacionais e internacionais, 
nas áreas financeira, técnica e comercial, continua a ser um 
imperativo da organização, respondendo, estre outras, à Lei 
da Distribuição de Seguros, ao Regime Geral de Proteção de 
Dados, e às novas Normas de Relato Financeiro, como tam-
bém à própria identidade cooperativa do Grupo. O processo 
de renovação do pessoal que se tem vindo a desenvolver, face 
à estrutura etária da organização, com a integração de novos 
trabalhadores, continuará a desenvolver-se.



O Plano de atividades e orçamento foi apresentado pelo Conselho de Administração na reunião do Conselho Nacional de 
4 de dezembro de 2020, e aprovado posteriormente na Assembleia geral de 18 de dezembro, submetendo-se assim ao 
escrutínio final dos sócios da Cooperativa.

  ORÇAMENTO PARA 2021-2023

Orçamento de Proveitos e Custos

 
2019 2020 2021 2022 2023

Real Orçamento Orçamento Orçamento Orçamento
    
Prémios Emitidos 10 664 875 10 673 607 10 765 427 11 411 352 12 096 034

Prémios Resseguro Cedido -3 440 551 -3 538 306 -3 463 383 -3 723 493 -3 954 104

Prémios  Não Adquiridos -33 147 -120 808 -33 572 -34 975 -36 990

Proveitos de Investimentos 941 134 834 477 866 427 851 673 828 295

Outros Proveitos 893 872 1 031 997 986 156 1 059 622 1 125 066

Total 9 026 182 8 880 967 9 121 055 9 564 180 10 058 301

Custos com Sinistros 5 769 848 5 646 114 5 784 307 6 016 372 6 374 995

Custos de Exploração 2 101 340 2 132 927 2 167 936 2 267 992 2 404 071

Custos com Investimentos 328 932 345 860 394 273 406 007 422 867

Outros Custos 102 706 110 500 114 000 114 000 114 000

Outras Provisões -34 970 5 000 5 000 5 000 5 000

Total 8 267 855 8 240 401 8 465 516 8 809 370 9 320 934

RESULTADO 758 326 640 565 655 539 754 810 737 367
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Vamos a eleições na Mútua
dos Pescadores! PARTICIPE!
Datas e momentos a reter:

- 28 de março de 2021 – Os cooperadores da Mútua elegem 
os órgãos sociais da Cooperativa, nas 27 de mesas de voto 
disponibilizadas nos Portos do Continente e Ilhas, de acordo 
com a sua residência. 
Poderão ainda exercer o seu direito de voto por correspondên-
cia, ou passar procuração a outro membro credenciado para 
exercer o direito de voto em seu nome – estas situações têm 
regras específicas, que iremos clarificar ao longo do processo. 

- 28 de dezembro de 2020 – Publicação da convocatória da 
Assembleia Geral Eleitoral

- Até 27 de janeiro de 2021 – Cooperadores podem verificar 
os seus dados nos cadernos eleitorais disponíveis em todas as 
dependências do Grupo Mútua (www.mutuapescadores.pt) e 
apresentar reclamação/pedir esclarecimentos – basta expor 
a situação por escrito na dependência, identificando-se e dei-
xando um contacto. 

- 27 de janeiro de 2021 – Apresentação das Listas/Candi-
daturas às eleições

- De 3 de fevereiro a 26 de fevereiro de 2021 – Verifica-
ção de cumprimento/irregularidades nas candidaturas

- De 8 de março a 26 de março de 2021 – Campanha Eleitoral

- De 8 de março a 26 de março de 2021 – Procedimentos 
relacionados com as mesas de voto/ votos – indicação do re-
presentante da lista para a Mesa de Voto (8 de março); rece-
ção das credenciais dos votos por representação (13 de mar-
ço); receção dos votos por correspondência (26 de março).

- 28 de março de 2021 – Assembleia geral eleitoral

- Abril de 2021 (5 dias após a contagem dos votos) – Tomada 
de Posse 

Sou cooperador da Mútua e identifico-me com os 
Valores e Princípios cooperativos:

VALORES COOPERATIVOS
As cooperativas baseiam-se em valores de autoajuda e 
responsabilidade própria, democracia, igualdade, equi-
dade e solidariedade. Na tradição dos seus fundadores, 
os membros das cooperativas acreditam nos valores éti-
cos da honestidade, transparência, responsabilidade so-
cial e preocupação pelos outros.

PRINCÍPIOS COOPERATIVOS
Os princípios cooperativos são as linhas orientadoras 
através das quais as cooperativas levam à prática os 
seus valores.

1.º Adesão Voluntária e Livre
2.º Gestão democrática pelos membros
3.º Participação económica dos membros
4.º Autonomia e Independência
5.º Educação, Formação e Informação
6.º Intercooperação
7.º Interesse pela Comunidade

Nota: o processo eleitoral e as suas várias etapas estão 
previstas no Regulamento Eleitoral e nos Estatutos que 
podem ser consultados no Site da Mútua – www.mutua-
pescadores.pt em Quem somos/ Informação Institucio-
nal – e solicitados em qualquer dependência do Grupo.

Folheto INSCOOP, 1989 – 2.º e 6.º Princípio Cooperativo
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E special Covid-19

Primavera, Verão, Outono, Inverno… correram as quatro esta-
ções do ano, e continuamos em sobressalto. Numa escala sem 
precedentes as nossas vidas foram tomadas de assalto por um 
vírus que nos destabiliza a todo o momento, que nos enfra-
quece. Pessoas e organizações. Do País e do mundo. Um vírus 
que tornou ainda mais vulnerável quem já estava vulnerável e 
virou do avesso a estabilidade e a segurança que outros tantos 
tinham como certas. Acompanhamos a sua rota ainda incré-
dulos e impotentes, cabendo a cada um de nós um papel quão 
fundamental quanto ingrato, onde cada um dos nossos gestos 
diários, pode fazer a diferença para a saúde e a vida de quem 
está à nossa volta. “Somos todos agentes de saúde pública”.
E a medida de proteção principal (manter distanciamento, 
usar máscara) só seria mais aterradora não tivéssemos nós a 
capacidade de adaptação que nos caracteriza enquanto espé-
cie, contornando e aprendendo ao longo destes meses outros 
códigos para os abraços e os beijos, para estarmos juntos. 
Não podia ser de outro modo. 
E nestes tempos nasceram novos heróis coletivos: na linha da 
frente os médicos, enfermeiros e todos os que dia a dia lutam 

pelas nossas vidas, pela nossa saúde. Os trabalhadores de la-
res, os professores, e a pouco e pouco foram surgindo tantos 
outros, os estafetas, os vendedores de jornais, os trabalhado-
res do lixo, os pescadores, os agricultores, os trabalhadores da 
cultura (os primeiros a fechar as portas em março)…
Num mundo onde a tecnologia nunca foi tão longe como ago-
ra, a regra de ouro é o regresso a casa e ao “local”. A cuidar-
mos do essencial e uns dos outros. 
Cientistas e médicos na retaguarda e na linha da frente pro-
curando respostas. Estados a gerirem as crises implantadas: 
dos sistemas de saúde em colapso e das economias. A vida às 
avessas. Espera-se e desespera-se. 
A cada um deve ser exigida a sua quota parte de responsabi-
lidade, e a todos que cuidemos de quem está próximo, e que 
não baixemos os braços. 
A Marés não poderia passar ao lado, e procura espelhar um pouco 
o sentir da Organização neste período, evocando também os heróis 
coletivos que acarinhamos, e fazendo eco de outras vozes, porque 
os dias não deixam de suceder uns aos outros, e os problemas, 
desafios, sucessos, continuam a ter lugar nas vidas de todos nós.
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O que a pandemia nos tirou

O pior da propagação da Covid-19 foi, (e continua a ser) tudo aquilo 
que nos retirou. Em particular a interacção humana entre familiares, 
amigos, colegas, enfim, pessoas. O distanciamento físico é necessário 
mas não deixa de ser um absurdo, necessário sim, mas um absurdo...

Na região Algarvia, não beliscando as medidas implementadas 
pela Direção Geral de Saúde (DGS), o facto de o vírus se ter 
revelado em Março, naturalmente nos protegeu em termos da 
sua propagação.
Os três primeiros meses do ano são de época baixa no Algar-
ve, com a população residente e pouco mais, não há na região 
Algarvia grandes centros urbanos, e a grande maioria das pes-
soas respeitou as recomendações da DGS.
Já a economia, caiu, e continua a cair, em diversas áreas de 
negócio, particularmente as sustentadas pelo turismo.
A pesca não passou ao lado de tudo isto sofrendo com a perda 
de mercado que tem sido evidente no preço do pescado na pri-
meira venda, no entanto nunca parou totalmente e considero a 
polivalente das mais resilientes no setor, sendo o único sustento 
das famílias ligadas à actividade. Também as condições me-
teorológicas permitiram que a atividade decorresse de forma 
estável e claro, os bons resultados nalgumas capturas, como o 
choco, que embora a baixo preço, compensava pelas quantida-
des, foram seduzindo para a manutenção da actividade. 
O cerco, durante o período da abertura da pesca dirigida à 
sardinha, desempenhou a sua função com picos de comercia-

lização. A sardinha é uma espécie que tem enormes flutuações 
de preço no mercado, sempre penalizando quem na realidade 
efectua as capturas, o armador/pescador, nada a que já não 
estejamos habituados ao longo de outros anos.
O marisqueio sofreu fortes perdas de rendimento, já que o 
trabalho nos viveiros teve e tem de continuar a ser feito, com 
ou sem pandemia, e a colocação do produto no mercado, com 
o fecho da restauração, lesou fortemente estas pessoas.
Durante os meses de Julho e Agosto, tradicionalmente de 
grande procura de marisco, sentiu-se alguma recuperação, 
mas muito longe do que o que estamos habituados, dados os 
condicionalismos à movimentação de pessoas.
A actividade da Marítimo-Turística foi a que mais sofreu. Teve 
uma ligeira retoma nos meses de verão, mas não chegou para 
recuperar.
Temos esperança na comunidade científica e médica que nos 
trouxe já a Vacina, e que esta possa eliminar definitivamente 
o vírus ou pelo menos que consiga imunizar o maior número 
de pessoas possível.
E até lá continuaremos a cumprir com tudo o que nos proteja, 
a nós e a todos os demais. Até que a tranquilidade regresse.

Álvaro José Bota Guia
Membro do Conselho de Administração da Mútua (Quarteira)
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E special Covid-19

Pesca em tempos de 
pandemia – zona centro

Pelos dados recentemente conhecidos (DGRM, DATAPESCAS, 
nº126), é possível verificar que as pescas nacionais sofreram 
uma redução significativa em termos de descargas neste pe-
ríodo de surto epidémico. De janeiro a setembro de 2020, a 
pesca descarregada em Portugal diminuiu 19,3% em relação 
ao período homólogo, ao passo que o preço médio do pescado 
na primeira venda em lota cresceu 5,45%, fixando-se em 2,32 
euros/kg.
Contudo, nas lotas da região centro apenas a lota da Figueira 
da Foz viu reduzidas as suas descargas. Não sendo a única 

nota explicativa deste abatimento, mas a impossibilidade de 
captura do biqueirão no início do ano de 2020 pode ajudar a 
descortinar as causas desta redução que se estabeleceu em 
25,6%.
Os portos de Peniche e Nazaré cresceram em termos de des-
cargas, 17,4% e 15,4%, respetivamente. O conjunto dos por-
tos de Cascais e Ericeira também cresceram nesta matéria 
21,6%. Este aumento das descargas no porto de Peniche po-
derá ser explicado pelo aumento das possibilidades de captura 
da sardinha para o ano de 2020 e pelo facto de se fixar uma 

João Delgado, Vice-Presidente da Mútua
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relevante “bolsa” de sardinha ao largo daquela costa. Já na 
Nazaré este aumento pode prender-se com um maior afluxo 
de arrastões que se tem verificado nos últimos anos naque-
le porto. Relativamente a Cascais/Ericeira, o aumento pode-
rá decorrer de uma interessante dinâmica da pequena pesca 
polivalente naquelas duas pequenas comunidades, o que se 
reflete, como veremos, no preço médio, tendo em conta a 
grande qualidade do pescado capturado.
No entanto, e em sentido inverso à produção, os preços mé-
dios apenas cresceram na lota da Figueira da Foz e de forma 
muito residual (1,22%), fixando-se o PM nesta lota em 1,66 
euros/kg.
Nas lotas de Peniche, Nazaré e Cascais/Ericeira o PM decres-
ceu, 10,41%, 16,6 e 35,99, respetivamente. O PM na lota de 
Peniche fixou-se em 2,41 euros/kg, na Nazaré 2,06 euros/kg 
e em Cascais/Ericeira 9,46 euros/kg.
Se o aumento das possibilidades de captura de sardinha pro-
porcionaram um importante impacto no crescimento das des-
cargas em Peniche e a diminuição da captura do Biqueirão 
significou uma queda abrupta nas descargas na Figueira da 
Foz, já a escassez de polvo na costa nacional (-20,5%) teve 
também um grande impacto na pequena pesca polivalente na 
zona centro colocando muitas pequenas unidades em sérias 
dificuldades de exploração, dado que os rendimento diminuí-
ram muito em 2020.
Na sua globalidade, a pesca na zona centro acompanha de 
forma expectante e preocupada como este ano atípico se tem 
desenrolado. A braços com um surto epidémico, os nossos 
pescadores continuaram, vaga após vaga - vaga de mar e de 
COVID-19 -, a fazer da pesca a sua profissão e do mar a sua fi-
losofia de vida. A bordo, os espaços de descanso, de convívio e 

de trabalho continuaram exíguos e sem grandes possibilidades 
de traçar planos de contingência adaptados àquelas especifici-
dades. Foi-se fazendo o possível e continuando a esperar por 
medidas de apoio que tardaram em chegar e que se materia-
lizaram, mais uma vez, em medidas que isolam e discriminam 
os profissionais da pesca. Os apoios ao setor traçados com 
base no fundo de compensação salarial, um fundo limitado e 
alimentado pelo próprio setor para ser utilizado em situação 
muito específicas, que não estas (pandemia), foi apenas mais 
um sinal da desigual forma de tratamento com que o setor 
cronicamente se depara.
O esforço das organizações representativas do setor para sen-
sibilizar os profissionais e empresas para a nova realidade com 
que tínhamos que lidar foi meritória e com algum impacto, 
faltou uma ação mais musculada e consequente por parte do 
governo central ao nível da formação concreta para gerir o 
contexto e apoios com a robustez necessária para proteger um 
setor vital para a socioeconomia do país.
Uma vez mais os pescadores portugueses continuaram a li-
dar com o desconhecido como sempre o fizeram por partirem 
sempre do mesmo ponto de análise: não ter nada como ga-
rantido, e como tal o caminho é só um sempre em frente e 
com a esperança de alcançarmos dias melhores! E tal como 
refere José Afonso no seu Canto Moço:

(…)
Navegamos de vaga em vaga
Não soubemos de dor nem mágoa
Pelas praias do mar nos vamos
À procura de manhã clara



Em 2019, quando por ocasião do Encontro do Dia Nacional do Mar em Sesimbra, dei 
as boas vindas aos participantes, naquela que é minha terra de vocação, onde me 
tornei pescador, não imaginei que um ano mais tarde estivéssemos a viver esta crise 
sem precedentes no mundo atual, provocada pela pandemia Covid-19. Infelizmente 
a pandemia obrigou-nos a cancelar mais um Encontro do Dia Nacional do Mar, mas 
as palavras que diríamos aí não são muito diferentes destas
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Valorizar as pescas!

Arsénio Caetano
Membro do Conselho de Administração da Mútua

(Sesimbra)

Ao longo deste ano a Covid-19 veio trazer mais incertezas ao 
mundo já de si tão incerto da pesca. Num momento inicial 
causou algum temor nas tripulações e armadores, tal como 
no resto das atividades um pouco por todo o mundo, questio-
nando-se se teriam condições de segurança e higiene a bordo 
para continuar a laborar, mas cedo se foram reorganizando, e 
os barcos que pararam, fizeram-no porque foram obrigados a 
tal, como a sardinha. Felizmente o risco de contágio é baixo 
a bordo nos barcos, e felizmente as tripulações encontraram 
motivação e força para não baixar os braços neste momento, 
para que o peixe não faltasse na mesa dos portugueses.
E isso só nos pode orgulhar. 
Contudo, o setor continua em risco, e se 2020 nos ensinou 

algo, foi que só mesmo a resiliência, a cooperação, o diálogo e 
a ação podem ajudar-nos a superar os obstáculos, que duran-
te este período se tornaram ainda mais difíceis de superar… Na 
pesca em concreto falamos da desvalorização do pescado, da 
dificuldade no recrutamento de mão de obra, das dificuldades 
na formação, na burocracia.
E um ano depois continuamos a padecer dos mesmos males e 
a precisar, mais ainda do que nunca, de “valorizar as pescas” 
pois ao valorizarmos as pescas estamos a “valorizar o país”.  
Passada esta tormenta maior para todos, gostaríamos de po-
der viver durante o próximo ano algumas das mudanças ne-
cessárias para o setor, e podermos então, no final do ano, fazer 
esse balanço de viva voz! aqui nesta terra que me acolheu…



Não baixamos os braços

Covid-19, vírus brutal que infelizmente, vai deixar marcas al-
tamente negativas e que nos acordou na forma de viver por 
tradição, para uma nova realidade nas gerações presentes.
Economicamente já se faz sentir o efeito devastador onde em-
presas, trabalhadores e ainda pior, o efeito nas famílias na 
qualidade de vida que tão cedo não iremos ter. Mas economi-
camente, infelizmente, ainda não caímos na realidade, e o pior 
ainda não chegou. Receio um aumento de conflitos sociais. 
Na saúde pública, obrigatoriamente teremos que nos proteger 
uns aos outros com muito mais atenção, de um modo nunca 
sentido antes nestas gerações, o que por si só nos cria um 
aumento de stress brutal.

Jerónimo Viana
Membro do Conselho de Administração da Mútua

(Vila do Conde)

Na nossa atividade da  pesca, embora seja um bem para a saú-
de pública de primeira necessidade, receio que pelo aumento 
brutal da margem de lucro que existe na comercialização, a 
falta de turismo em Portugal, fronteiras condicionadas e a ape-
tência pela importação da sardinha por mercados que não têm 
as mesmas regras da comunidade europeia, pelas conserveiras, 
está a devastar o sector do cerco por falta de escoamento.
Mas o pescador por vontade própria não parou. Somos resi-
lientes e não vamos baixar os braços. Por todos estes aspetos 
referidos temos que ter mais coragem para enfrentar a nova 
realidade que infelizmente de uma forma ou outra toca a to-
dos.
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E agora?

Nascemos em Portugal, num estado social, nascemos em 
tempos de liberdade, num tempo onde a saúde e a educação 
era para todos, e o voto livre um direito, nascemos livres de 
falar, opinar, de escrever e ler, livres para tomar decisões e 
escolhas, não tivemos de lutar por essa liberdade, mas al-
guém o fez por nós. E agora? 
Uma pandemia, chamada COVID-19 chegou, instalou-se e 
obrigou-nos a recuar, um inimigo invisível, mas comum, obri-
gou-nos a restringir a nossa liberdade, empurrou-nos para 
um isolamento forçado, aumentamos o distanciamento social 
e familiar, fechámos escolas, comércio e serviços, a instabili-
dade e incerteza quanto ao futuro próximo alimentam medos 
e ansiedades, e agora? agora é a nossa hora, a nossa hora de 
combater, combater esta pandemia com as devidas medidas 
de proteção, mas estar presente, presente para os nossos, 

nossos amigos, nossa família, para os nossos cooperadores 
e clientes, nesse sentido agradecemos a todos os colegas e 
dirigentes do Grupo, Mútua dos Pescadores e Ponto Seguro, 
que estiveram sempre disponíveis, em especial aos nossos 
colegas que todos os dias trabalharam ao nosso lado, foram 
estes que a Norte e a Sul, estiveram na “linha da frente” a 
dar apoio a todos os nossos clientes e cooperadores.
A Pesca é um sector primário que continuou a funcionar, mes-
mo contra todas as dificuldades e riscos. A Norte a pesca as-
sume um papel relevante, merecedor da nossa proximidade e 
por isso queremos deixar aqui uma palavra de agradecimento 
e coragem a todos os que vivem deste sector, já por si duro 
e incerto, agravado agora pela pandemia. As consequências 
foram arrasadoras para este setor, com a diminuição drástica 
de turistas, o fecho dos restaurantes, mercados e peixarias, o 
encerramento das festas populares…  A inevitável diminuição 
da procura e a desvalorização do pescado, agravadas pela 
dificuldade de recrutar tripulação devido ao isolamento profi-
lático, resultou na inevitável paragem de algumas embarca-
ções, contudo estes lobos do mar não baixaram os braços, 
continuam a procurar soluções para combater esta luta tão 
desigual.
E a crise não poupou mesmo ninguém, todos os sectores de 
atividade foram afetados, em diferentes proporções e áreas, 
é certo, mas ninguém ficou imune a este vírus.
De Norte a Sul cenários de deserto social contrastam com 
hospitais e campos de ajuda, a abarrotar. E o Algarve não foi 
exceção. O turismo, a náutica de recreio, as concessões de 
praia e todas as atividades de marítimo turística, que esta-
vam  com as âncoras levantadas para mais uma época bal-
near, foram obrigadas a recuar e a fundear de novo, a colocar 

Sandra Costa e Cátia Algarve
Coordenadoras da Zona Norte e Algarve do Grupo Mútua



Imagens
1 - Gaivotas, https://br.freepik.com/fotos-premium/gaivotas-voando-no-mar-o-por-do-sol-de-
-noite_3585847.htm
2 - Barco na tempestade, https://marinheirojimmy.blogs.sapo.pt/32935.html
3- Praia da Rocha, https://www.playocean.net/portugal/portimao/praias/praia-da-rocha (foto-
grafia 4 de 8)
4 - Praia vazia – praia de Albufeira, Reportagem SIC, 2-7-2020, https://regiao-sul.pt/2020/07/02/
algarve-na-tv/praias-e-ruas-do-algarve-continuam-praticamente-desertas-sic/500299

em suspenso os milhares de empregos gerados nesta época e 
a fechar portas a centenas de milhares de turistas que todos 
os anos nos têm privilegiado com a sua presença. 
Uma imagem do antes, com praias apinhadas, embarcações 
a fazer as delícias dos turistas que na nossa costa navegam 
e fazem verdadeiros postais com as suas fotografias, levando 
o nome de Portugal ao Mundo, contrasta agora com praias 
desertas: o turismo fechou e com ele o sol de outros tempos 
parece agora diferente. 
No meio de tanta desolação, sentimento de incerteza, e ape-
sar do distanciamento social a que fomos obrigados a resig-
nar-nos, um brilho novo se acendeu, e este sim a todos, mas 
mesmo todos os níveis: pessoal, profissional, social, e acima 
de tudo humano. O mundo uniu-se, mas mais que isso, as 
pessoas nunca estiveram mais próximas. 
Fomos privilegiados por um tempo inesgotável com os nos-
sos mais próximos, e apesar de ainda com distanciamento 
físico, conseguimos ter longas conversas há muito penden-
tes. Profissionalmente nenhuma outra altura foi mais grati-
ficante, pois apesar de todo o cenário catastrófico, a Mútua 
esteve sempre presente, estivemos sempre junto dos nos-
sos cooperadores, clientes, parceiros e sinistrados, para que 
quando tudo falhou, sentissem o nosso apoio. E esse apoio 
foi ouvido… mais que isso, foi retribuído. Inúmeras foram as 
chamadas com um simples, mas tão gigantesco: Obrigado! 
Obrigado por termos sido tão rápidos em adotar e apresentar 
medidas alternativas para minimizar a situação; obrigado por 
não termos fechado as “portas”; obrigado porque do outro 
lado da linha estava sempre alguém para ajudar, esclarecer e 
continuar a tratar dos seus assuntos, obrigado por continuar-
mos a ser a MÚTUA DOS PESCADORES. 



Tempo novo

De repente tudo se desmoronou, ruas desertas, tudo encer-
rado, hospitais cheios de história prestes a falecerem... enfim 
uma geração prestes a ser dizimada... olhava o mundo com 
perplexidade... como foi possível um vírus se propagar sendo 
tão selector... contagiante... mortal...
Tive experiência com a morte do meu pai demasiado cedo que 
num minuto a vida muda e que a impotência da morte é atroz 
e desoladora, que nada controlamos mas que pessoalmente 
nos realizamos dia a dia pensando o contrário. 
Fiquei sem muitos argumentos, sem saber como lutar, sobre-
viver, como continuar a dar forças a quem precisava, bloqueei 
no tempo. Negócios parados, contas para pagar, parceiros de-
pendentes desesperados...
Na realidade, habituada a ir à luta aprendi que este monstro 
invisível iria em curto espaço de tempo destruir muitas vidas, 
economias, esperanças, proibir últimos afectos, proibir de ser 
livre... senti ser um simples ser vivo que em qualquer momen-
to posso ser aniquilado... 
Senti pavor e medo, por todos os que amo. Pelo mundo. Pelos 
mais carenciados, pelos doentes, pelos idosos que são o nosso 
suporte na história e no amor.

Aprendi que a nossa capacidade de adaptação não tem limites.
Aprendi a dar valor a muita coisa que tinha como adquirida.
Aprendi que o homem em qualquer momento pode acabar 
com a raça humana, propositadamente ou não.
Aprendi que tenho de ter mais respeito pelo nosso planeta... o 
quanto ele ganharia se desaparecêssemos!!!
Aprendi que países e empresas que dizem que lutam pela 
igualdade, direitos... pela ganância, deram poder a um país 
que hoje é uma superpotência ditadora de que estamos de-
pendentes de tudo, desde a saúde à indústria.
Aprendi a dar ainda mais valor a todos os profissionais de Saú-
de, Bombeiros, Segurança.
Fiquei Feliz pela capacidade humana de se reinventar, de ser 
solidária.
Fiquei feliz por estarmos unidos em pensamento.
Enfim, pode parecer que foi um sonho que já passou, porém 
espero que nós saibamos proteger-nos para proteger os ou-
tros... e ter a noção que pode voltar em qualquer momento. 
Passar por esta experiência de vida, inédita, fortaleceu-me, 
mas sei que nunca mais serei igual. Aprendi que tudo é possí-
vel mesmo o impensável...

Fernanda Anacleto
Membro do Conselho Regional do Sul/Mútua

(Sesimbra)
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Espírito de entreajuda
David Silva, Coordenador da Zona Centro  
e equipa do Grupo Mútua da Zona Centro

Vivemos momentos históricos, momentos que nos fazem pen-
sar diariamente “será possível?”.
Mas sim… foi possível e é a realidade que nos invadiu. Nos 
nossos escritórios alterámos rotinas, hábitos de atendimento 
e a realidade laboral mudou. O atendimento presencial deixou 
temporariamente de ser indispensável e foi substituído por 
contactos telefónicos e eletrónicos.
Mesmo de portas encerradas, ainda assim, nenhum cliente fi-
cou por atender quer por telefone quer por mail, estivemos 
sempre presentes e disponíveis para resolver problemas e 
questões, que nos foram colocadas. 
Conseguimos rapidamente adaptarmo-nos a este novo modo 
de estar e dar uma certa “normalidade” ao nosso dia a dia. 
Tomámos medidas no sentido de proteger os associados e 
os trabalhadores e respetivas famílias, iniciámos uma rápida 
adaptação dos postos de trabalho ao teletrabalho e as reu-
niões são ainda feitas por teleconferência. Estamos prontos 
para receber os nossos associados depois de longo período 
repleto de incertezas, duvidas e negativismos.
As rotinas são agora de desinfeção das superfícies, pelo menos 
duas vezes ao dia, utilizar máscara durante o atendimento 
presencial e manter-nos separados por um acrílico, estas me-
didas permitem-nos estar “juntos” mantendo a distância física 
para o bem coletivo! 
A Mútua tomou medidas de apoio a todos os associados, dan-
do a possibilidade de pagamento até 90 dias após o vencimen-
to do recibo e no caso dos operadores de marítimo turística, 

da pesca e da marítima-turística tomaram-se medidas mais 
concretas para mitigar os efeitos da crise destas atividades. 
Estas medidas são também prova de que a Mútua está com as 
suas comunidades com forte espírito de entreajuda. 
Tal como os nossos associados estamos apreensivos com esta 
nova realidade, onde permanecem ainda tantas incertezas, 
mas estamos certos que vamos ultrapassar este período som-
brio guiados pelo espírito de entreajuda que nos pauta.
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Covid-19: Volta a um mundo 
de cidades quase fantasmas

Lisboa, Praça do Comércio (março 2020, fotografia Lusa)

Milão, Itália, Fábio Iona - Corbis via Getty Images (Revista 
Visão on-line, 23-3-2020)

Berlim, Alemanha, Kay Nietfeld/dpa/picture alliance via  
Getty Images (Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Porto, Av. dos Aliados (março 2020, fotografia Lusa)

Atenas, Grécia, Milos Bicanski/Getty Images (Revista Visão 
on-line, 23-3-2020)

Praga, República Checa, Lukas Kabon/Anadolou Angency 
via Getty Images (Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Março de 2020
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Kiev, Ucrânia, Sergii Kharchenko/NurPhoto via Getty Images 
(Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Buenos Aires, Argentina, Santiago Botero/NurPhoto via 
Getty Images (Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Madrid, Espanha, Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images 
(Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Rio de Janeiro, Brasil, Alessandra del Bene/Getty Images 
(Revista Visão on-line, 23-3-2020)

Wuhan, China, Redes sociais/Reuters (jornal Público on-li-
ne, Fotogaleria, Coronavírus transforma Wuhan em cidade 
fantasma 3-2-2020)

Paris, França, Edward Berthelot/Getty Images (Revista Vi-
são on-line, 23-3-2020)
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Porto de Peniche, 19 de junho de 2020

Hora da sardinha!

Depois de um longo interregno de 8 meses, entre outubro de 2019 e maio de 2020, a pesca 
da sardinha retomou a atividade em junho deste ano, trazendo novo fôlego à vida dos cerca 
de 2000 pescadores envolvidos diretamente nesta atividade.
A azáfama gerada nas lotas e nos Portos, pelo vai e vem das traineiras e rapas, e suas com-
panhas de mais de uma dezena de homens, é um verdadeiro espetáculo de sons, cores, 
cheiros e movimentos! No Porto de Peniche concentraram-se em junho grande parte das 
traineiras da frota nacional, como que a celebrar este regresso tão ansiado.
Miguel Lourenço, membro do Conselho Regional do Sul da Mútua dos Pescadores, 
testemunhou no dia 19 de junho este acontecimento, justificado pelo facto de a sardinha ter 
sido maior nesta zona do país, facto que valorizou mais a espécie. Aqui vieram então aportar 
1/3 da frota de Matosinhos e Póvoa de Varzim, e toda a frota da Figueira da Foz e Nazaré.

E special Covid-19

Miguel Lourenço

… Só muito longe uma nódoa azul esparralhada flutua à superfície das águas... Os barcos formam circulo para 
além da baía, entre as Berlengas e a costa: sete, oito, dez, de vela triangular, que se preparam para erguer a 
armação da sardinha – uma grande rede com um saco – o copo. A sardinha, ao encontrar no seu caminho a 
rede, deriva para o saco, tirando-a os pescadores com a xalavara para dentro dos barcos. É uma onda de prata 
que sai da tinta azul. Cheira a algas e a mar vivo. Impregna-me e trespassa-me.

“A pesca da sardinha” in Os Pescadores, 1923, de Raúl Brandão
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25 de Abril de 2020

25 de Abril na Avenida da Liberdade em Lisboa. Fotografia de José Sena Goulão/Lusa

Este ano a Avenida encheu-se de um estranho silêncio. Mas menos silen-
ciosas estiveram as ruas de várias localidades portuguesas, onde ecoaram 
os acordes da Grândola Vila Morena e de outros poemas da Liberdade, 
num dos momentos mais belos e comoventes destes desestabilizadores 
dias de confinamento que se viveram.
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"Homenagem das Gentes da Ria a todos 
os que têm estado na linha da frente 

no combate à pandemia" 
Painel do Mestre José Oliveira na embarcação A. RENDEIRO, 

de José Rendeiro, com a ajuda de Alfredo Rebelo

Fotografia do Mestre José de Oliveira, Cais da Béstida, Bunheiro, Murtosa, partilhada no Facebook do Município da Murto-
sa, no dia 21 de junho
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Forças de segurança fazem homenagem 
a profissionais de saúde, em vários locais do País 
17 de abril 2020

Hospital Curry Cabral, Lisboa - Filipe Amorim, Observador

Hospital Pediátrico D.Estefânia, Lisboa

Hospital Santa Maria, Lisboa - André Dias Nobre, Observador

Hospital Curry Cabral, Lisboa - Filipe Amorim, Observador

Hospital Pedro Hispano, Porto - João Porfírio, Observador

Hospital de Cascais - André Dias Nobre, Observador

E special Covid-19

32 Revista Marés



Docapesca, uma empresa sempre ao serviço 
do setor das pescas e dos portugueses

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do 
setor empresarial do Estado, sendo responsável pela 
gestão de todos os portos de pesca em Portugal conti-
nental e pelo serviço público da 1.ª venda de pescado 
em lota, desde Vila Praia de Âncora a Vila Real de Santo 
António. 
O contexto da atual pandemia trouxe novos desafios 
aos quais foi necessário dar uma resposta célere.  pelo 
que, no início de março, foi implementado um plano de 
contingência, bem como um vasto conjunto vasto de 
medidas de segurança no sentido de garantir o regular 
funcionamento dos seus portos de pesca e lotas. 
Assim, ao longo do período de estado de emergência, a 
Docapesca manteve a sua atividade sem interrupções, 
dando cumprimento à sua missão de serviço público 
e em conjunto com os armadores e comerciantes de 
pescado que também prosseguiram a sua atividade, foi 
possível garantir o abastecimento de pescado à popu-
lação portuguesa.
Entre as medidas desenvolvidas, encontra-se o aces-
so gratuito ao leilão online da Docapesca. Esta medida 
contribuiu para uma redução do número de comprado-
res presenciais durante o período de estado de emer-
gência, tendo o volume de vendas neste sistema dupli-

cado face ao ano anterior em resultado do aumento de 
cerca de 40% do número de aderentes.

Esta pandemia trouxe impactos ao nível do volume e 
valor do pescado descarregado. Durante o estado de 
emergência (18 de março a 3 de maio) verificou-se 
uma diminuição expressiva do volume e do valor do 
pescado, que resultaram numa redução do preço médio 
de -2,7% face ao período homólogo. Contudo, após o 
final do estado de emergência, verificou-se uma reto-
ma no volume (+3% até ao final de junho), enquanto o 
valor e o preço médio do pescado se encontram apenas 
ligeiramente abaixo de 2019, comparando os períodos 
homólogos (4 de maio a 30 de junho).
Por estes motivos e com vista a incentivar a preferên-
cia pelo consumo de pescado das lotas portuguesas, 
a Docapesca decidiu dar início a uma nova campanha 
de promoção do pescado fresco português através da 
etiqueta CCL – Comprovativo de Compra em Lota. A 
partir desta etiqueta é possível identificar o pescado 
fresco transacionado 
nas lotas do conti-
nente português nas 
bancas de pescado 
dos mercados muni-
cipais e nas grandes 
superfícies comer-
ciais, oferecendo as-
sim ao consumidor a 
garantia de que está 
a adquirir pescado 
capturado por em-
barcações nacionais 
na costa portuguesa. 
Paralelamente a esta 
vertente promocio-
nal, está também 
em curso uma vertente social da campanha, através 
da doação de pescado fresco a 23 Juntas de Freguesia 
a nível nacional, a IPSS e à Cruz Vermelha Portuguesa, 
para suporte aos programas de apoio social nas comu-
nidades locais. Desde o início de maio, foram já entre-
gues cerca de 4 toneladas de pescado adquirido pela 
Docapesca aos armadores.
Importa também salientar o reforço da garantia das 
condições de higiene e segurança alimentar, pelo que 
a Docapesca tem prosseguido com a requalificação e 
modernização das lotas, com vista à sua certificação no 
âmbito do referencial ISO 22000 (Sistema de Gestão 
de Segurança Alimentar), um processo essencial para 
melhorar os procedimentos e garantir aos consumido-
res a existência de um sistema fiável. Atualmente, exis-
tem sete lotas certificadas (Póvoa de Varzim, Sesimbra, 
Figueira da Foz, Sagres, Vila Real de Santo António, 
Aveiro e Viana do Castelo), três em processo de certifi-
cação e de adaptação à revisão da norma 22000:2018 
e, em dois anos, o objetivo da Docapesca é concluir o 
processo nas restantes lotas do país.

PUB INSTITUCIONAL
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À memória de Ivo Castro, maestro do Coro Grupo Mútua

Beethoven: 250 anos
Razão têm as forças progressistas, ao defenderem que neste tempo de pandemia, a cultura e a arte 
devem ser também profundamente apoiadas, para garantir a dignidade dos seus intervenientes e o 
progresso da civilização.
Em tempos, um médico amigo afirmava-nos, perentório, que não obstante a permanente evolução 
nos cuidados da alimentação, saneamento e saúde; o ser humano, em resultado das suas naturais 
condicionantes físicas, jamais poderia ultrapassar uma idade superior à centena e meia de anos.* 
Estava profundamente enganado! E a prova mais evidente é o facto de celebrarmos agora o 250.º 
Aniversário do nascimento de Ludwig Van Beethoven

A MÚSICA
Esqueçamos a metáfora, para nos concentrarmos, com a pro-
fundidade possível face às  limitações de espaço, na vida e 
obra - sem esquecer o respetivo contexto histórico e musical 
- daquele que ficou conhecido como “O Génio de Bona”.
Os músicos profissionais identificarão algumas centenas de 
grandes compositores. Os melómanos terão presente várias 
dezenas. E o público em geral reconhece facilmente perso-
nalidades como Vivaldi, Mozart, Chopin, Tchaikovsky e Verdi. 
Sabemos que há sempre exceções.
Mesmo assim, dificilmente encontraremos alguém que, no mí-
nimo, não tenha ouvido falar de Beethoven. E nada disto é in-
compatível com semelhante interesse pela música tradicional, 
fado, música de intervenção, jazz, pop, rock e muitas outras 
formas  em que se manifesta a “arte dos sons”, pois, como di-
zia Stravinsky “só existem dois tipos de música: a boa e a má”.
Que prazer e enriquecimento resultam também - conforme as 
preferências de cada um - da audição dos Serões do Alentejo, 
Amália Rodrigues, José Afonso, Louis Armstrong, Elton John, 
Beatles… 

O BARROCO
Mas regressemos à música erudita, recusando o termo “clás-
sica” por três razões: a primeira é porque, como acabámos de 
verificar, que de grande classe podem igualmente revestir-se 
outras expressões musicais; a segunda, é porque na música 
erudita existe um período designado exatamente de “clássico”, 
do qual falaremos mais adiante, pelo que a repetição do nome 
torna-se geradora de confusão; a terceira, para evitar um con-
ceito elitista, que obviamente repudiamos.  
O estilo barroco teve início no princípio do século XVII. À se-
melhança do que acontecia com a literatura (o espanhol Luis 
de Gongora é um bom exemplo) e as artes plásticas (o caso 
de Rubens é paradigmático), a música barroca era muito re-
buscada, com imensos adornos, sugerindo grande movimento 
e destinada a proporcionar um ambiente de êxtase (recorde-
-se que o barroco constitui uma das manifestações da con-
tra-reforma). Também pode ser identificável pela existência 
omnipresente do “baixo contínuo” (acompanhamento algo re-
petitivo em pano de fundo à melodia, executado normalmente 
através do cravo e/ou cordofones).  
As orquestras ainda não tinham adquirido grande dimensão. 
Os instrumentos também eram mais limitados. A música sacra 
preponderava. Praticavam-se diversos géneros musicais, mas 
o que teve mais impacto e constitui talvez o maior contributo 
do barroco para a história da música, foi a invenção da ópera 
ocidental (na China já existia ópera desde os finais do séc. 

XI),  por volta de 1600 - inspirada no teatro da antiga Grécia, 
o qual, segundo as pesquisas sugerem, era acompanhado mu-
sicalmente - e que consolidou a notoriedade de Monteverdi, 
Lully, Vivaldi e Haendel.
A música erudita nessa época era praticamente reservada à 
corte, aristocracia e clero, classes das quais, aliás, os músicos 
estavam muito dependentes. Grosso modo, o barroco musical 
termina com o desaparecimento de Johann Sebastian Bach - o 
seu maior vulto -, em 1750. 

O CLASSICISMO 
Este estilo musical, que vigorou na segunda metade do séc. 
XVIII, carateriza-se por um grande cuidado na estrutura e 
equilíbrio formal das obras, donde resulta uma perceção meló-
dica mais consistente. Apoia-se em dois pressupostos básicos:
1º. A tonalidade – a música gira em torno de uma nota central 
e agregadora, chamada “tónica”. 
2º. A forma sonata – a música, sobretudo no primeiro anda-
mento, segue um percurso que começa na exposição do(s) 
tema(s), depois no seu desenvolvimento, e termina com a sua 
reexposição. 
Uma pequena variável deste estilo é oferecida pela música 
galante (na pintura encontramos o seu  paralelo, em artistas 
como Fragonard, Watteau e Boucher), que consiste numa mú-
sica de entretenimento, que não obedece a grandes predica-
dos técnicos, mas possui um gosto muito refinado. 
Curiosamente, alguns dos filhos de J. S. Bach (o “suserano” 
da maior família musical conhecida da história, composta por 
aproximadamente 80 músicos já identificados), como Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach e Wilhelm Friede-

Adelino Cardoso
Cooperador da Mútua 
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mann Bach, estiveram entre os pioneiros desta nova forma 
de abordagem musical. O grande patrono do classicismo foi 
Joseph Haydn, que desenvolveu e apurou a fórmula, ficando 
até conhecido como o pai da sinfonia clássica e do quarteto de 
cordas. Mas a figura mais venerada desse período é segura-
mente Mozart “O Prodígio de Salzburgo”.

O ROMANTISMO
O romantismo, iniciado nos começos do século XIX, teve efei-
tos em todas as artes e foi muito inspirado pelo advento dos 
ideais libertadores genuínos (que infelizmente, nalgumas cir-
cunstâncias - casos do período do “Terror” e das aspirações 
imperialistas de Napoleão Bonaparte - foram completamente 
adulterados) inspirados pela Revolução Francesa de 1789.
A música naturalmente não ficou incólume a tal movimento 
e sofreu uma grande transformação. Do ponto de vista estri-
tamente técnico, aligeirou-se substancialmente o uso da to-
nalidade e da forma sonata. Alguma rigidez estrutural, que 
igualmente provinha do classicismo, foi quase completamente 
abandonada. As peças tornaram-se mais soltas, dando maior 
espaço à criatividade. As temáticas históricas, sociais e amo-
rosas ganharam preponderância. O romantismo traduz-se na 
livre expressão das emoções e sentimentos. Surgiram e/ou 
melhoraram-se géneros musicais, tais como o lied (canção líri-
ca com acompanhamento instrumental, normalmente o piano, 
mas ambos com a mesma ordem de importância), noturnos, 
improvisos, sonatas e concertos para solista e orquestra.
O piano ganhou maior importância e tornou-se o instrumento 
de eleição, de que veio a resultar o aparecimento de com-
positores/intérpretes de referência, como Schubert, Chopin, 
Schumann e Liszt. Aperfeiçoaram-se muitos instrumentos. As 
orquestras ganharam dimensão, sobretudo a partir da revolu-
ção introduzida por Berlioz. Generalizaram-se os espetáculos 
públicos. Os músicos tornaram-se mais independentes. E nes-
ta constelação Beethoven constitui a estrela mais resplandes-
cente.

BEETHOVEN
O artigo já vai ficando longo e chegou o momento de convo-
car o nosso homenageado. Beethoven nasceu em Bona, sendo 
registado no dia 17 de dezembro de 1770. Provinha de uma 
família de forte tradição musical, vantagem à qual adicionou 
o seu enorme talento, pelo que facilmente se tornou, logo na 
juventude, um instrumentista virtuoso (sobretudo nas teclas) 
e exímio compositor. Conheceu Mozart e recebeu lições de 
Haydn e Salieri. Era um grande apreciador de Shakespeare, 
Goethe e Schiller, que inspiraram e/ou integraram algumas 
das suas composições.
Os relatos dos seus biógrafos sugerem uma personalidade so-
litária e difícil, mas também um caráter independente, libertá-
rio e generoso. Por volta dos 20 anos de idade começou a ter 
problemas de surdez, que se agravariam até ao final da vida.
Apesar das suas crises financeiras, foi o primeiro grande mú-
sico independente, compondo em função de valores estéticos 
e morais, e não cedendo às imposições decorrentes de enco-
mendas. Faleceu aos 56 anos, em Viena – cidade onde perma-
neceu durante as décadas de maior fecundidade artística - e o 
funeral foi acompanhado por cerca de 20.000 pessoas, o que 
ilustra bem a sua grandeza e prestígio.
Apresentado o homem, regressemos à música. No início da 
sua brilhante carreira, Beethoven integrou-se no classicis-
mo. A título de mero exemplo, as duas primeiras sinfonias 
são construídas sobre os alicerces do estilo clássico, embo-
ra já contenham alguns dos germes que iriam caracterizar o 
romantismo. Mas a partir da terceira sinfonia, a “Heróica”, o 
estilo romântico está perfeitamente explanado em toda a sua 

plenitude. Costuma-se referir que Beethoven é o último gran-
de clássico e o primeiro grande romântico.
Beethoven compôs nos diversos géneros musicais da época, 
incluindo sonatas, concertos, trios, quartetos, aberturas, sin-
fonias, missas e uma ópera. E introduziu inovações em muitos 
deles. Exemplificando, foi o primeiro compositor a introduzir 
a voz humana na sinfonia, com o célebre poema de Schiller 
“Hino da Alegria”, cantado quase no final, na grandiosa 9.ª 
Sinfonia, consagrada atualmente como Património Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO. 
A sua obra belíssima e revolucionária influenciou toda a gera-
ção romântica que dominou o séc. XIX; teve fortes repercus-
sões em vários compositores da centúria imediata; e ainda 
hoje alguns lhe escutam os ecos.
Ficou mais conhecido pelas sinfonias, sonatas para piano e 
quartetos de cordas. Mas todo o reportório é formidável.
Não obstante, arriscamos destacar algumas peças, numa sele-
ção muito pessoal e obviamente sempre discutível:
- Sonatas “Patética”, “Quasi una Fantasia”, “Luar” e “Apassionata”
- Concertos Para Piano e Orquestra Nos. 4 e 5
- Triplo Concerto 
- Romance Para Violino e Orquestra No. 2
- Sinfonias Nos. 3 “Heróica”, 5 “Sinfonia do Destino”, 6 “Pas-
toral”, 7 (Sem designação), 8 “Pequena Sinfonia” e 9 “Coral”
- Missa “Solene”
- Ópera “Fidélio”
Na certeza de que só ouvindo a excelente música de Beetho-
ven, lhe prestamos o devido tributo!

*Nota do autor: O Dr. João Gonçalves, Diretor Clínico da Mútua, deve recordar-se desta con-
versa.

Imagem: Ludwig van Beethoven. Pintura de Julius Schmid, c. 1920© DR (em https://gul-
benkian.pt/musica/noticias/beethoven-2020/)

Homenagem a Beethoven… 
e à liberdade!
A Casa do Alentejo acolheu, numa organização conjunta 
com a Casa das Letras, no dia 7 de outubro, uma iniciativa 
de homenagem a Beethoven, com a participação do com-
positor, maestro e violinista Alexandre Delgado e António 
Cartaxo, antigo radialista da BBC e da Antena 2, José Carlos 
Alvarez, diretor do Museu do Teatro, que disponibilizou al-
guns objetos ali em exposição, e a professora Anna Picco, 
especialista em História de Ópera. A iniciativa contou com 
um concerto do Trio de Cordas do Quarteto Moscovo, e con-
tou com o apoio do Grupo Mútua. Maximiano Gonçalves, da 
organização, citado pelo Jornal da Voz do Operário, afirmava 
que a “arte liberta e une os homens em irmandade” e que 
“olha para Beethoven como alguém que escreveu música 
para ser escutada pelos povos e todos os que constroem co-
munidades fraternas”. Palavras que ganham uma força ain-
da maior num cenário de crise como o que vivemos, quando 
as expressões artísticas e as atividades culturais são das 
suas maiores vítimas. A própria Casa do Alentejo, importa 
notar, uma das mais antigas e emblemáticas coletividades 
culturais da cidade de Lisboa, foi igualmente apanhada nes-
ta torrente, e com quebras de faturação que ascendem aos 
84% nos serviços de restauração, que são a sua maior fonte 
de receitas, de acordo com notícia do Jornal Público de 16 de 
novembro, vive momentos de extrema dificuldade. 

Marta Pita
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Até sempre Ivo!
A notícia veio como um soco no estômago. Não podia ser ver-
dade. Até ao dia anterior tínhamos estado juntos, como juntos 
podíamos estar nesses assombrados dias de abril de 2020: 
através do telefone, das câmaras e das mensagens escritas. 
Passámos a Páscoa a desejar mimos de chocolate uns aos 
outros, brincando com os emojis das redes sociais, e desejan-
do dias melhores e saúde para todos, com muitas canções à 
mistura.
O nosso querido Maestro Ivo Castro faleceu a 13 de abril. Su-
bitamente, sem que ninguém o fizesse esperar. Ficámos in-
crédulos. 
Nosso mentor e mestre, companheiro e amigo. 
Não esqueceremos a sua voz, o seu rosto, o seu riso e as suas 
palavras ternas, encorajadoras, para nós, tão imaturos e inse-
guros nestas artes do canto coral. E também dos seus olhares 
fulminantes quando quebrávamos o ritmo ou destoávamos, 
por desleixe ou falta de concentração. De rigor e disciplina. 
Onde quer que estivéssemos a cantar a exigência era a mes-
ma. Fossem os colegas de sempre, fosse uma plateia de novos 
ouvintes, em cima de um palco, ou no átrio de um espaço 
cultural, ou mesmo num restaurante. O empenho que punha 
era o mesmo. E que nos alvitrava a assumir. 
Fazia-nos sentir especiais, e pelo que nos fomos aperceben-
do, fazia sentirem-se especiais todos os elementos dos outros 
coros que dirigia, e pessoas envolvidas nos projetos que di-
namizou.
Destes projetos recordamos com carinho o seu trabalho com 
os velhos, os mesmos que hoje andam debaixo de um fogo 
cruel, sem precedentes, que os estigmatiza e afasta do pulsar 
da vida. Precisamente o que Ivo acreditava que era possível 
combater através da música. E assim se envolveu no projeto 
Musicalidades, dinamizado no Lar da Nossa Senhora do Carmo 
da Lapa; Grupo coral da Estrela ou na UNISBEN – Universi-
dade Intergeracional de Benfica. Projetos “contra corrente”, 
como Ivo afirmou em conversa que tivemos para a Marés 
(#75, de agosto 2016) “Ninguém se importa... este país não 
é de facto para velhos. São postos em lares e é-lhe colocada 
uma cortina que os separa do mundo. Para ninguém ver.” E 
também que estas experiências têm de especial o “desafio de 
colocar as pessoas a fazerem o que nunca pensaram fazer e a 
desafiarem-se a elas próprias. Desenvolvem novas competên-
cias, partilham emoções e experiências, participam em grupo. 
Com os idosos o resultado é quase que imediato e mesmo em 
termos de técnica é notória a sua evolução de dia para dia, tal 
é o empenho e a emoção que põem nas atividades.”
Deixa-nos saudades e um sentimento de orfandade tremendo. 
Não aceitamos que a vida segue em frente sem ti, mas que a 
vida segue contigo no coração. Para sempre! E que este coro 
que ajudaste a criar em 2012, continuará nas voltas do can-
cioneiro tradicional e a dar voz aos nossos poetas e composi-
tores, seguindo os teus passos.
Dizias assim sobre nós, e seremos sempre gratos pela tua 
generosidade (e paciência)!
“ (…) conseguiram passar para a realidade o que para alguns 
seria uma miragem ou utopia. (…)
Lançaram-se na aventura, tal como o pescador que lança o 
seu barco ao mar e ao desconhecido, enfrentaram as dificulda-
des naturais de quem nunca tinha experimentado (…) tentan-
do sempre uma melhor performance técnico-vocal, que se vai 
obtendo através do trabalho empenhado, concentrado, persis-
tente, desenvolvido nos ensaios semanais, demonstrando que 

este modo de expressão artística coletiva, é também na sua 
essência uma forma cooperativa de fazer música, pois todos 
dependem de todos e todos apoiam todos. 
A “viagem”, confesso, nem sempre é fácil e dócil. Às vezes 
gostávamos de cruzar os mares em grandes navios, mas res-
ta-nos um pequeno barco à vela, que com os ventos de feição 
e o leme seguro também pode chegar ao “mundo dos sons”. 
(Marés #68, de janeiro 2014)
Em julho participámos na bonita homenagem que a Câmara 
Municipal de Loures fez a várias personalidades e entidades 
que deixaram marcas no Concelho, como tu deixaste. Em con-
junto com os companheiros do Coro da Sociedade Filarmónica 
União Pinheirense, cantámos alto, como se assim tu nos pu-
desses ouvir… “não fiques para trás oh companheiro…” e agora 
dizemos de novo, não ficarás para trás companheiro!

Marta Pita

Júlio Ivo de Castro Ventaneira nasceu a 26 de novem-
bro de 1957 em Lisboa e iniciou os estudos musicais 
aos 18 anos, na Academia de Amadores de Música de 
Lisboa e Instituto Gregoriano de Lisboa. Não começou 
por tradição de família mas por vocação. Foi atrás do seu 
sonho. Os pais não tinham possibilidades e nessa altura 
a “música não era futuro para ninguém”… 
Seguiu a sua vocação enquanto trabalhava para pagar 
os estudos, dando aulas de educação musical ao 5º e 6º 
ano (atual 2º ciclo do Ensino básico) em colégios priva-
dos e escolas públicas.
Fez formação de Direção Coral e trabalhou com José Ro-
bert, que substituiu Fernando Lopes-Graça à frente do 
Coro por este fundado em 1946. Atualmente o Coro da 
Academia de Amadores de Música de Lisboa, que Ivo 
também integrou, como membro e como Maestro adjun-
to. Não obstante os seus estudos o seu percurso carac-
teriza-se sobretudo pelo autodidatismo e vocação. Muita 
paixão e trabalho pela música.
A sua experiência de Direção coral começa com um con-
vite da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense. Segui-
ram-se outros, como o coro do Centro de Desporto, Cul-
tura e Recreio do Pessoal dos CTT, ou o que atualmente 
dirigia da Sociedade Filarmónica União Pinheirense, de 
Pinheiro de Loures. E um pouco por acaso o seu saber e 
a sua experiência musical foram sendo postas ao serviço 
de projetos sociais que elevam a música a outra esfera.
…e agora dizemos de novo, estás connosco companheiro!



Imagem Mútua para 2021

Este ano adotou-se uma mensagem de esperança para 
circular nos tradicionais materiais de fim de ano da Mú-
tua para oferta aos associados.

Até breve Lurdes Gaspar 
e João Vidigal!

Este ano despedimo-nos dos colegas Lurdes Gaspar e João 
Vidigal que entraram na sua merecida reforma, e com a proxi-
midade que nos é possível nestes tempos, não pudemos dei-
xar de assinalar o momento, e oferecer-lhes o nosso abraço 
coletivo! 
A Lurdes Gaspar começou a trabalhar na Mútua da Sardinha, 
em 1975, com apenas 16 anos de idade. Em 1994, transitou 
para a Mútua dos Pescadores, quando esta integrou a Mútua 
da Sardinha. Na Mútua dos Pescadores exerceu várias fun-
ções, do secretariado e apoio à Direção, até ao departamento 
técnico, sendo nos últimos anos o rosto da Mútua no balcão 
de Lisboa. O João Vidigal iniciou a colaboração com a Mútua e 
a Ponto Seguro em 1992, com 39 anos, depois de ter traba-
lhado em organizações sindicais. Colaborou nos projetos fora 
da atividade seguradora que o Grupo Mútua/Ponto Seguro di-
namizou, na área da construção, gestão hoteleira/turística e 
da área gráfica, em empresas como a Ariarte, onde começou, 
e as empresas Rochapraia, Agiturismo, e Consulinter Cons-
truções, assumindo funções na gestão. Nos últimos anos do 
seu percurso trabalhou nos serviços centrais da Ponto Seguro, 
sendo responsável pela área administrativa. 
Esta continuará a ser a casa de ambos! E enquanto tiverem 
disponibilidade para tal o Coro Grupo Mútua, que ajudaram a 
fundar, continuará a contar com a sua presença sempre en-
tusiasta! Levam agora muitas recordações e um belo quadro 
da autoria de João Delgado, o  “nosso” talentoso artista, Vice-
-Presidente da Mútua!
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FOR-MAR
Com a pandemia provocada pelo COVID-19 o mundo 
foi apanhado no meio da incerteza, e entre a surpresa 
e ansiedade de esperar que tudo volte ao normal, co-
meçamos a consciencializar de que o que temos pela 
frente implicará grandes desafios. 
Mas ainda que pandemia tenha vindo alterar e de forma 
brusca e inesperada as nossas vidas, e que tenha pro-
vocado grandes implicações a nível económico, social, 
laboral, a verdade é que não deixou apenas um rasto 
negativo, veio também desencadear novas tendências, 
acelerar projetos que se desenvolviam a ritmos len-
tos, fez nascer novas ideias, tornou-nos mais inquie-
tos, menos acomodados e quiçá por isso, também mais 
criativos. 
O FOR-MAR tem vivido esta experiência de forma bas-
tante ativa passando primeiro por uma fase de preo-
cupação com a saúde dos colaboradores, formandos e 
toda a comunidade que frequenta o Centro o que levou, 
logo no final de fevereiro, à preparação de um plano de 
contingência que foi sucessivamente adaptado, em que 
os cuidados com a higiene e desinfeção dos espaços 
saíram reforçados, garantindo o cumprimento das nor-
mas de proteção e gerando confiança em todos os que 
frequentam o Centro; depois por uma fase da reação, 
em que foi necessário encontrar formas de enfrentar as 
dificuldades, por um lado para cumprir, ainda que com 
limitações, a nossa missão num período em que tudo 
nos impelia a parar, por outro, pela exigência de prepa-
rar o futuro para este novo contexto. 
Desde março o FOR-MAR preparou e lançou formação a 
distância, envolvendo os seus formadores para assumir 
este tipo de metodologia de formação. Lançou Forma-
ção de Formadores - Aprendizagens ativas em contexto 
de formação a distância - em que participaram a quase 
totalidade dos formadores externos e alguns colabora-
dores internos.

Seguiu-se o lançamento de algumas formações a dis-
tância, quer vocacionadas para a área da pesca, quer 
alargada a outras áreas como o turismo associado ao 
tráfego local, área emergente no FOR-MAR.
Em três meses o FOR-MAR preparou cerca de 60 ações 

para realização a distância. Até final de novembro 2020 
foram realizadas 75 ações, que envolveram 894 for-
mandos. Foi também preparada e realizada em julho a 
1ª ação em regime misto - OBSERVADOR DE RADAR, 
sendo que a maioria dos formandos assistiu às sessões 
síncronas desde o próprio local de trabalho nas respe-
tivas embarcações.
A formação a distância passou assim a fazer parte da 
oferta formativa do FOR-MAR sendo um dos grandes 
objetivos continuar a trabalhar neste âmbito, contri-
buindo para que os trabalhadores do setor marítimo, 
mas também de outras áreas, possam beneficiar desta 
possibilidade de Formação e possam frequentar outras 
formações para além das obrigatórias para a sua pro-
gressão na carreira.
Neste momento o FOR-MAR tem disponível uma oferta 
razoavelmente alargada de Formação na modalidade a 
distância e mista (b-learning) que poderá ser consulta-
da no site do FOR-MAR for-mar.pt.
É intenção continuar a trabalhar estes processos de 
modo a alargar as possibilidades de frequência de for-
mação a distância, mesmo para UFCD que façam parte 
de percursos formativos relacionados com a atividade 
marítima regulamentada.
Sendo essencial o alargamento da bolsa de formadores 
em áreas mais carenciadas, como seja a área náutica, 
o FOR-MAR organizou também já duas ações de for-
mação inicial de formadores para obtenção do CCP, a 
realizar na modalidade e-learning.

Em síntese, podemos afirmar que apesar das contin-
gências recentemente vividas, o FOR-MAR não se re-
traiu em delinear uma estratégia de ação inovadora que 
permitiu continuar a sua atividade, cumprir a sua mis-
são e preparar a sua atuação para o período pós Pande-
mia, valorizando sempre nesta estratégia as soluções 
partilhadas, envolvendo os seus colaboradores internos 
mas também os externos.
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