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ENTREVISTA
Agostinho Abade, Oásis Atlântico
"Estemos no meio de uma ponte,
precisa,mos de crescer mais,,
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Mútuo dos Pescodores
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A Mútua dos Pescadores é a primei-
ra e única cooperativa de seguros
portuguesa. Com cerca de t6 mil
assocíados e presença em todo o
país e ilhas, esta assocíação marítima
tem como vectores estratégicos
a pesca profissional, a náutica
d e recreio/marítimo-tuística, as
comunidades ribeirinhas e o sector
cooperativo e social.
Fundada emi94z,a Mútua dos

Pescadores "é a últíma e a mais
pequena das quatro mútuas de
seguros criadas pelo Estado Novo e
nasceu com o objectivo de garantir
os seguros dos pescadores sem
patrão'f , explica Adelino Cardoso,
Director de Acção Cooperativa e
Comunicação da Mútua dos Pesca-
dores, acrescentando que, hoje em
dia, e apesardeter já um âmbito de
actividades mais alargado, "a pesca
continua a sera sua maíorvocação,
onde é líderde mercado desde
meados dos anos oitenta do século

passado".
Actualmente, e porforça da lei, que
obriga operadores maítímo-turís-
ticos a subscrevervários seguros
(responsabilidade civil, acidentes
pessoais, assistência no estrangeiro
e de trabalho) a Mútua dos
Pescadores rrdispõe dos produtos
necessários paftì respondera todas
estas necessídades, tendoos desen-
hado de forma a que corespondam

exactamente às premissas legais,
respondam competentemente às
necessidades dos operadores, com
o mínimo de burocracia e a preço
competitivorr, afirma o responsável.
A juntara estes, este seguradortem
ainda disponíveis seguros obrig-
atórios efacultatívos paftì outras
activídades com incidência turís-
tíca, tais como, portos, desportos
náuticos e ribeirinhos, operadores
de serviços de mergulho, mergulho
recreatívo, pesca desportiva, estadia
em "barcos-casa" e viagens.<

Rio-o-Dentro

O rí,o Te-jo úTvto t^Á*t^&a' o

A paixão pelo rio Tejq levou Rui e
Luís Domingos a aventurcìrerftse na
criafo da Rioa-Dentro, uma empresa
marílimotuística que promete dar
a conhecer o Tejo "como nunca o
üu" e ajudara preserváìo. Sempre
preocupadoscom a preservaSo do
ambiente, os dois irmãos têm como
lema deíxaro rioTejo, depois de um
dos Passeios de Natureza," umpouco
mais limpo do que este se encontrava
antes do início do passeio". Em 2o1o,
a empresa adquiriu porisso um barco

com motoreléctrico, zero deemis-
sões deCO2, que não líberta óleos
nem combustível na águ4 é silencioso
e muito confortável.
Na RioaDentro o clíente é quem maft
da, e os seus interesses estão sempre

em primeiro lugar, masaquié p
realizar actMdades como Birdvr
ing üsÍtaras Ladeias Aüeiras, tc
banho numa ilha ou observaro:
cavalos. 'Temos sempre de ter
considen@o as melhores hora:
marés ou as horas de melhor'h-
ainda as horas de maioractMda
animais. E a partir daíconstruím
prog!'ama à sua medida",ganr
Domingos. Seéa sua primeinv
comece pelo "Passeio de Natur
Ríoa-Dentro", com uma duraÇ

zH3o que lhe permÍte descobrir
navegando silenciosamente po
ilhas e canais secundários, obser
aves e cavalos, naquilo que mui
finem no final como "um verda
paraíso"..,
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