
 

Exmo Sr  Vice Presidente da Camara Municipal de Portimão Eng Joaquim Castelão Rodrigues 

Exmo Sr. Deputado da Nação, Pelo Bloco de Esquerda, Joao Vasconcelos 

Exmo. representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Rui Sacramento 

Exma. Sr. Chefe de Divisão de Pescas e Agricultura da DRAP Algarve Eng. Carla Gomes 

Direcção do Instituto de Cultura de Portimão D Maria Correia e restantes elementos 

Assoc. Armadores de pesca de Sagres, Maria da Fé 

Assoc. Arm. De Pesca do Barl. Alg. Fabio Mateus e Filomena Rodrigues 

Assoc. de Pescadores e afins André Dias 

Barlapescas 

Olhao Pesca 

Sindicato do Sul Josue Marques 

Clube Naval Patricia Sousa, Alexandra Domingos 

Demais colaboradores, cooperadores, convidados Srªs e Srºs 

Um Muito obrigado a todos pois sentimo-nos muito honrados com a vossa presença na 

comemoração do septuagésimo quinto aniversário da Mutua dos Pescadores e nos 35 anos da 

Ponto Seguro, que constituem o Grupo Mútua/Ponto Seguro 

Agradecer o esforço desenvolvido pelos colegas para ser possível a realização deste evento na 

bonita cidade de Portimão assim como o acolhimento da Direcção do Instituto de Cultura 

desta cidade. 

Portimão Cidade à beira rio plantada, com um acesso privilegiado ao oceano Atlântico e que 

desenvolveu a actividade piscatória ao longo dos tempos. Importantíssimo Porto nacional na 

captura e transformação da sardinha, que esta cidade soube valorizar dando a conhecer a 

quem nos visita através da realização do seu festival anual mas também diariamente em vários 

restaurantes ribeirinhos que com o seu desempenho a valorizam, não esquecendo toda uma 

serie de empresas que a distribuem pelo pais mas também exportando-a, tanto em fresco 

como em conserva. 



Hoje a frota do cerco resume-se a uma pequena parte daquilo que foi em anos anteriores 

(décadas de 70 e 80) com a qual a Mútua desde de sempre foi parceiro cuidando e amparando 

em caso de infortúnio mas também intervindo junto de Governo e demais autoridades com o 

objectivo de conseguir melhores condições para pescadores e armadores contribuindo assim 

para melhorar a actividade da pesca. 

Com o passar dos tempos Portimão tem sabido adaptar-se desenvolvendo actividades 

aquáticas de animação turística em particular na observação de aves e animais marinhos, ou 

tão somente na visualização a partir do mar, da costa com que esta cidade foi brindada, com 

todos os seus cantos e recantos, esculpidos pela erosão provocada pelo micro clima algarvio 

ao longo de seculos, o que lhe deu uma beleza impar. 

Esta actividade em frança expansão alias como ficou evidenciado no 1º congresso das 

actividades Marítimo Turísticas. A Mutua com a sua capacidade de adaptação é a cooperativa 

de utentes de seguros líder de mercado a nível nacional facto a que não será alheio a 

experiencia acumulada ao longo destas 7 décadas e meia de existência, na pesca, que nos 

facultou uma sensibilidade especial em questões como a segurança e gestão de conflitos em 

ambiente marinho. 

Em 2004 a constituição da Mutua em cooperativa permitiu disponibilizar também um conjunto 

de seguros para o sector cooperativo e social através da Ponto Seguro empresa de mediação 

inserida no grupo Mutua o que tem contribuído para o crescimento e diversificação de 

serviços desta casa nomeadamente junto do sector autárquico onde vamos aos poucos e com 

o reconhecimento dos serviços prestados, ganhando mercado 

Não vos querendo aborrecer permitam mais uma vez evidenciar o quanto nos honra a vossa 

presença. 

Um muito obrigado a todos  

 

Álvaro Bota Guia 

Administrador da Mútua dos Pescadores 

 

 


