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o clube chapas nasceu em 03/03/2011, 
POR VOntADE DE PROFISSIOnAIS DE SE-
GuROS, ORIunDOS DE DIVERSAS SEGu-
RADORAS E CORREtORES, ASSEntE nuM 
projeto cujas principais linhas de 
orientação Foram reunir, cuidar e 
REFLEtIR SOBRE OS MEIOS E VALORES 
DEStA InDúStRIA AtRAVéS DOS tEMPOS. 

São sócios fundadores: Ana Paula Silveira e 
Lorena, Carlos Barata, Carlos Alberto Mar-
ques, Isabel Maria Anjos, José Rodrigues 
Morgado, José Pousinho Henriques, Manuel 
D´Orey Capucho, Mário Rúbio Silva, Paulo 
Francisco Costa e Vítor Alegria.

Em tempos acelerados e num mercado con-
correncial cuja dinâmica, tendencialmente, 
incute às pessoas processos que valorizam 
a sua capacidade de inovação no Presente e 
ambicionam ganhar espaço ao Futuro, o Pas-
sado aguarda, quase sempre, num plano se-
cundário a merecida atenção.

Ao revisitarmos o passado sem saudosismo, 
antes com espírito crítico, bom senso e com 
um projeto estruturado (sempre com inicia-
tivas em construção) serão maximizadas as 
potencialidades em mais valia do que foi a 
Indústria Seguradora. O Clube CHAPAS assim 
o pensou e logo pôs “mãos à obra”.

De entre os vários objetivos do CHAPAS foi 
conseguido, no primeiro ano de existência, 
dar visibilidade ao Clube e com ele às marcas 
e “camisolas” independente da sua origem: 
Seguradora, Corretor ou Mediador de Seguros. 

Acreditam os fundadores do Clube que exis-
te espaço para a representação de todos, se-
ja por peças e documentos, seja por relato de 
tantos episódios e conhecimentos para me-
mória futura.

o clube chapas como elemento 
InOVADOR E IntEGRADOR.

Encontramo-nos perante o único clube em 
Portugal, entidade de direito privado sem fins 
lucrativos, que se dedica a investigar e cui-
dar do passado histórico, dando visibilidade 
a todas as entidades que se relacionam com 
a atividade seguradora individualmente, va-
lorizando-as pelo fato de se encontrarem to-
dos no mesmo espaço: o Museu e Biblioteca 
do Clube Chapas.

Após variadíssimos processos de divulgação 
do CHAPAS, bem como ações de sensibiliza-
ção junto de colaboradores e entidades do se-
tor segurador, o retorno foi de comprovada 
justificação para a existência deste Clube. 

 
Lançado pelo Clube CHAPAS o desafio a todos 
os colegas desta Indústria para a doação de 
peças e documentos, o resultado foi receber, 
até à data, algumas centenas dos mesmos. 
São simples esferográficas, tarifas, apólices, 
cinzeiros, medalhas, livros, cartões de empre-
gado, máquinas de calcular, testemunhos pu-
blicitários, entre muitos outros.

Em simultâneo, os sócios fundadores do Clube 
CHAPAS encetaram contactos a nível interna-
cional, junto de entidades homólogas e colecio-
nadores de chapas de seguros, sendo que hoje o 
Clube português é conhecido desde os Estados 
Unidos da América até à Rússia, passando por 
vários países da Europa sendo já sócio honorário 
dos clubes Alemão e Italiano.

O Clube CHAPAS como parceiro credível jun-
to dos profissionais de seguros, das Segurado-
ras e Agentes, e de outras entidades da ativi-
dade seguradora.

Desde logo, importa afirmar de forma inequívo-
ca que o Clube CHAPAS só existe e poderá evo-
luir com a participação direta ou indireta de to-
dos os intervenientes da atividade seguradora. 

A missão do Clube Chapas consubstancia-se 
em valores como a ética, o rigor, a integrida-
de e o espírito de serviço.

| o cluBe chapaS 
cluBe, hisTóriA e AcerVo PorTuGuês 
dA ATiVidAde seGurAdorA

Vítor Alegria; Presidente da Direção
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O Clube, em apenas um ano, demonstrou pos-
suir a capacidade de realização e dinamismo 
necessários para ganhar o respeito e reconhe-
cimento junto dos seus parceiros privilegia-
dos.

o desaFio lançado pelo clube chapas.

Todos sabemos que os Colegas que guardam 
peças e documentos ao longo de dezenas de 
anos, num armário ou gaveta do seu posto de 
trabalho, ou após a reforma na sua residên-
cia, é com preocupação que pensam na conti-
nuada proteção de tais bens. 
 
Será que as gerações mais novas da sua fa-
mília vão cuidar desse espólio? Não será im-
portante dar oportunidade a essas gerações 
e a outras vindouras o gozo de conhecer a 
existência dos objetos, de apreciar as formas 
e meios, ajudar no estudo e compreensão do 
porquê do caminho atual.

o clube chapas 
E OS PROJEtOS MAIS AtuAIS.

No decorrer da sessão comemorativa do  
I aniversário do Clube CHAPAS, realizada no 
dia 05/03/2012 no auditório da APS, Vitor 

Alegria, como Presidente da Direção, teve opor-
tunidade de apresentar as iniciativas previstas 
para o decorrer do presente ano que passam 
por: exposições, nomeadamente no próximo 
mês de agosto na Sede da Caixa Crédito Agrí-
cola em Lisboa, e outras fora da capital, uma 
conferência e a representação, mais uma vez, 
em Itália no XX aniversário do Clube homólogo.

Noutra vertente de desafio encontra-se o 
criação, conjuntamente, com a Associação 
Portuguesa de Seguradores e o Instituto de 
Seguros de Portugal, um portal digital onde 
se possam visualizar os espólios pertença das 
referidas três entidades, alargando em mo-
mento posterior a participação de Segurado-
ras e Agentes que manifestem o interesse.

Por último, encontrar um parceiro mecenas 
que apoie na obtenção de instalações autóno-
mas para o Clube CHAPAS, visando a criação 
de Museu e Biblioteca.

Saiba mais através de:
Facebook: chapas clube chapas
Ou pelos contactos:
Email: chapas.clube.chapas@gmail.com
Telefone: 932 222 488
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