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Nova lei do contrato de seguro

Sabia que…

Os clientes da Mútua dos Pescadores já começaram a receber as atas adi-

O que fazer em caso de sinistro maríti-

cionais, que adequam as condições contratuais das suas apólices à nova lei

mo?

do contrato de seguro (Decreto-Lei n.º 72/2008, de 16 de Abril), acompanha-

A Participação de Sinistro tem de ser

das de uma carta explicativa. Recordamos que todas as apólices já contem-

efetuada por escrito e deve conter o

plavam as prerrogativas da nova legislação. Ler mais

número da Apólice, data, descrição do
evento e indicação do Risco Garantido

Prémio Cultura: Soc. Geografia Lisboa
O Prémio Cultura - Sociedade Geografia de Lisboa, de caracter bienal, destina-se a galardoar estudos de investigação cientifica dedicados à herança
cultural portuguesa, no País ou no Mundo, sob todas as suas formas.
Podem concorrer a este prémio, cidadãos nacionais e estrangeiros.
Candidaturas abertas até 30 de Setembro. Ler mais

Museu Marítimo de Esposende
Esposende já dispõe de um Museu Marítimo, inaugurado no passado dia 20
de Julho, nas instalações do edifício centenário da Estação de Socorros a

pela Apólice. Junto com a participação
deverá ser remetido orçamento discriminado, com indicação de previsão das
despesas inerentes ao Sinistro e a participação às autoridades marítimas.

Atlas Europeu dos Mares
Site promovido pela Comissão Europeia,
que permite, de uma forma lúdica e
divertida, conhecer melhor os mares e
costas da Europa, os seus problemas

Náufragos.

ambientais, atividades humanas que ai

O Museu homenageia todos os esposendenses que, durante séculos, têm

se desenvolvem e politicas europeias

dedicado as suas vidas ao mar. Ler mais

sobre a matéria. Ler mais

A Mútua na revista “Pais €conómico”

Os associados do Clube Naval da

Em entrevista à revista “Pais €conómico” de Julho, José Amador, Presidente
da Direção da Mútua, no momento em que em que esta cooperativa de utentes de seguros comemora o seu 70º aniversário, enalteceu a sua história,
sem perder de vista o futuro e a sua capacidade de responder às exigências
dos tempos modernos. Ler mais

Festival de folclore Costa da Caparica
Nem a forte ventania que se fez sentir (que até destruiu, umas horas antes, a
cobertura do palco), impediu o êxito do agradável festival de folclore realizado na Costa da Caparica no dia quatro de agosto, tendo o mar como plano
de fundo.
O evento foi organizado pelo Rancho Etnográfico Os Pescadores da Costa
da Caparica. Ler mais

Verão Algarvio—comunidades em festa

Nazaré, podem agora usufruir de descontos especiais nos seguros.
O Clube Naval da Nazaré e a Mútua dos
Pescadores protocolaram um conjunto
de benefícios, no âmbito dos seguros.
Ler mais.

Espaço Mútua
“Timor Leste, - Um povo em construção”,
é o tema da exposição fotográfica de
João Delgado, Diretor da Mútua dos
Pescadores, patente entre 20 de Julho e
19 de Agosto, no Centro Cultural da
Nazaré. Ler mais

O Verão é tempo de Festivais, Festas e Arraiais nas principais localidades do
Algarve, muitos deles ligados à temática do Mar, dos seus atores e dos seus
recursos e encantos.
As festas envolvendo comunidades de pescadores e o Festival da Sardinha,
em Portimão são alguns exemplos. Ler mais

Viana do Castelo tem novo balcão
O balcão da Ponto Seguro de Viana do Castelo mudou de instalações, funcionando agora na Rua do Marquês n.º 17, rés-do-chão. O objetivo é melhorar as condições da prestação de serviços aos cooperadores e segurados e
alargar a atuação da Mútua dos Pescadores e Ponto Seguro. Ler mais

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