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Em destaque

Sabia que…

VII Encontro Mútua dos Pescadores
Convidamos todos os leitores a participar no VII Encontro da Mútua dos Pescadores, que se realiza a 10 de Novembro, em Peniche, com o apoio desta autarquia.
Este ano o Encontro enquadra-se nas comemorações oficiais do 70º Aniversário
da Mútua dos Pescadores e incluirá também a Conferência Final do projeto Marleanet. Ler mais
“Com os pés em terra, com os olhos no mar” é o titulo da Revista Marés de
Setembro, a Revista para os Setores do Mar e da Economia Social, uma edição
especialmente dedicada ao 70º Aniversário da Mútua dos Pescadores. Ler mais
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-

Ao

1942, está agora a celebrar o 70º. Aniversário?
A Mútua dos Pescadores é o único
segurador português sob a forma cooperativa?
A Mútua dos Pescadores é um segura-

Revista Marés n.º 65 - Setembro

Exposição
escapa”

A Mútua dos Pescadores fundada em

Amor

ninguém

dor Não Vida, mais vocacionado para
os setores do mar - incluindo a pesca
profissional, onde é líder - e da economia social, que explora diversas modalidades dos ramos de Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais, Incêndio e

A partir de 31 de Outubro estará patente no Núcleo Museológico de Machico -

Multirriscos, Marítimo e Aquacultura?

Solar do Ribeirinho, ilha da Madeira, a exposição “SERO NIMIS – Ao Amor nin-

A Mútua dos Pescadores completa o

guém escapa”, cujo seguro das peças artísticas foi realizado na Mútua dos Pes-

seu leque de oferta dos restantes pro-

cadores. Ler mais

dutos – Automóvel, Responsabilidade

Clube Naval de Portimão

Civil Geral, Saúde e Vida, entre outros

O Clube Naval de Portimão organizou, no dia 23 de Setembro, o “Concurso de

– através de parceria e com a colabora-

Pesca ao Fundo”, que contou com a participação de 15 embarcações, tendo sido

ção da mediadora Ponto Seguro?

seguido de um almoço convívio que reuniu 260 pessoas. O evento contou com o
apoio da Mútua dos Pescadores.

Projetos

Noticias da pesca/mar

Entre 8 e 11 de Outubro as equipas

Conserveira reforça presença em Peniche

europeias da parceria Marleanet reuni-

A conserveira ESIP – European Seafood Investments Portugal, que emprega cer-

ram-se em Brest e celebraram com

ca de 800 trabalhadores, 400 com vinculo laboral efetivo, compromete -se a man-

convidados especiais estes três anos

ter-se na cidade de Peniche por mais 20 anos e criar 100 postos de trabalho até

de caminho em comum.

2015, na sequência dos protocolos celebrados em Agosto com a Câmara Munici-

Na

pal de Peniche e Docapesca, para a utilização do antigo entreposto frigorifico.

resultados mais relevantes de cada

conferência

apresentaram-se

os

grupo de trabalho (WP) e coube à

Peniche e Nazaré - novos comandantes de Porto

Mútua partilhar com a audiência a rele-

No dia 20 de setembro tomou posse o novo comandante da Capitania do Porto

vância e oportunidade da base de

de Peniche, capitão-tenente Pedro Daniel Vinhas Silva. Na Nazaré, tomou posse

dados. Ler mais

o novo capitão do porto e comandante local da Policia Marítima, o capitão
tenente Jorge Manuel Lourenço Gorricha.
A Mútua dos Pescadores congratula ambos os comandantes, desejando -lhes
felicidade no exercício das suas novas funções e a continuação da frutuosa relação de cooperação mútua.
Úteis

Espaço Mútua
“Mesmo que as pessoas mudem e as
suas vidas se reorganizem, os amigos
devem ser amigos para sempre(…)”
Vinícius de Morais.

Boletim Cooperativista António Sérgio

É com votos de felicidade, amizade e

A CASES - Cooperativa António Sérgio para a Economia Social editou em Outu-

com gratidão que a Mútua dos Pesca-

bro o “Boletim Cooperativista António Sérgio e discípulos”, de João Salazar Lei-

dores e Ponto Seguro registam a entra-

te, quadro superior desta Cooperativa. Esta publicação compila textos de Antó-

da na reforma dos colegas Angelina

nio Sérgio e seus discípulos, publicados no Boletim Cooperativista a partir de

Areias, Fernanda Lacerda, Ernesto Pis-

1951, comentados pelo autor. Já se encontra online a Biblioteca Digital António

co e Cândido Baptista. Até sempre! Ler

Sérgio. Ler mais

mais

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