
Uma forte e antiga presença em Sesimbra
IINMRSÃRIO Mútua dos Pescadores, criada em

"i, 
' o início, a Mútua dos Pes-

:r",: ç2d6r"s especializou-se
,. : nossegurosdapescapro-

fissional, sendo líder de mer-
cado desde os anos 80. Apartir
de 2000, dedicou-se também
à náutica de recreio, maríti-
mo-turística (em que também
é líder do mercado) e a outras
atividades marítimas. Em
2004, transforma- se na única
cooperativa de utentes de se-
guros portuguesa até hoje, e
passa a disponibilizar este pro-
duto ao setor cooperativo e so-
cial. Adquiriu também a me-
diadora Ponto seguro, alar-
gando a oferta de todos os se-
guros aos diversos públicos-
alvo, incluindo autarquias e
sindicatos. Hoje falamos já do
Grupo Mútua, que inclui as
duas empresas.
Se durante o Estado Novo de-
pendia diretamente da Junta
Central das Casas de Pescado-
res, com o 25 de Abril, a Mútua
autonomizou-se, elegeu de-
mocraticamente os seus diri-
gentes, renovou-se e clesceu,
ficando reDresentada em todo

o continente, Madeira e Aço-
res, com dependências e cola-
boradores nos diversos portos
e praias. O universo da Mútua
da zona sul, em que Sesimbra
repïesenta a maior parcela
com fortes tradições na pesca e
com muita presença da náuti-
ca de recreio e marÍtimo-tu-
rística, representa mais de
14% da atividade da pesca e da
atividade geral da Mútua (da-
dos de dezembro 2016).

HISTÓRIA
A Mútua recorda os principais
momentos e presta homena-
gem às pessoas que fizeram e
fazem pdrte da Mútua de Se-
simbra. A dependência abriu
em1979, entre as primeiras a
ser criadas além da sede em
Lisboa, para servir sobretudo
os sinistrados da pesca.
Nas primeiras eleições livres,
em 1975, ficou logo um sesim-
brense na direção, josé Anjos
Severo, e, nas direções subse-
quentes, estiveram Joaquim
Amigo Fidalgo e João Lopes,
que inaugurou as atuais insta-

L942, comemora agora 75

lações em 1987 e ficou na dire-
ção ate 2012. Em 2013, entrou
Arsénio Caetano, quc integra a
equipa eleita nas últimas elei
ções. Todos são pescadorcs.
Os restantes órgãos sociais da
Mútua têm integrado sesim-
brenses. Manuel Catarino Vi-
dal ou Fernanda Anacleto são
recordados com carinho. José
Bebiano, o primeiro quadro da
Mútua destacado para acom-
panhar a atividade de Sesim-
bra, José Albergaria e Edgar
Sousa também merecem des-
taque. Sesimbra deu ainda à
Mútua o seu funcionário mais
antigo no ativo, Joaquim Sim-
plício, atual diretor-geral ad-
junto.
A entrada da colega Encarna-
ção Marinheiro na Mútua, com
20 anos, para inaugurar a de-
pendência eml979, foi natu-
ral, pela experiência que trazia
desde 1975 no Sindicato de
Pescadores, que sempre cola-
borou com a Mútua. Em 1980,
entra Filomena Gomes, for-
mando um duo inseparável. O
médico Miguel Alarcão Bastos

anos de existência. Lacos com a vila são fortes

PescaArtesanal Centro e Sul, à
Consulpescas, ao Clube Naval,
à Cooperativa de Habitação
Che Zambujalense e à PA & JM
Contabilidade e Gestão Lda.
um bem- haja pelo contributo
que têm dado à Mútua dos
Pescadores e à comunidade
sesimbrense! r

ccilabora desde o início com a
Mútua até hoje! Nota também
para o enfermeiro Eliseu Pól-
vora, o médico Francisco Vi-
nagre, a enfermeira Lurdes
Embaixador e o fisioterapeuta
Rui Gaspar.
A esta equipa e ao Sindicato e
Associação de Armadores de



O CABATDO PEIXE FRESCO
JA CHEGOU !

CABAZ
DO PEIXE

O Cabaz do Peixe Fresco é capturado e comercializado diretamente pelos pescadores de Sesimbra.
0 Cabaz pode incluir 24 espécies diferentes de peixe, todo ele arranjado para consumo imediato.

. Cavala . Besugo

. Carapaus . Safio

. Sardinha . Cartas

. Pescada-branca . Sarda

. Raia . Boga

. Pata-roxa . Cabra

Tem sempre a liberdade de escolher antecipadamente até três espécies que não pretende receber,

Arrentela/ Seinl - Junta de FÍeguesia - quartãs, das 17.30 às 19h

Quinta do Condê - Junta de freguesia - quintas, das 17.30 às 19h
Usboa - vários locaìs - quintâs, das 17 às 18.30
Sesimbra - Moagem de Sampaio - sertas, das 17.30 às 19h
Palmela - Espaço Fonuna - sábados, das 10.30 às 12h


