
Mensagem do Presidente Campanha de 

Natal: 

 
Oferta da primeira 

mensalidade na 

subscrição de qual-

quer modalidade de 

subsídio repartido, 

nos meses de outu-

bro a dezembro de 

2014. 

Por si, tudo! 
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Cara(o) Associada(o) 
 

As primeiras palavras que vos 

quero dirigir são de agrade-

cimento. Agradecer a todos os 

que tiveram a amabilidade em  

estar presentes e participar na 

festa comemorativa do 88.º 

aniversário da Mutualidade Po-

pular. Foi para nós uma grande 

honra contar com a vossa 

presença. São momentos como 

estes que nos tornam mais 

próximos e solidários e que 

contribuem para o fortaleci-

mento de laços com vista 

potenciar o bem de todos. 

Em segundo lugar, quero infor-

mar-vos que a Mutualidade Po-

pular irá integrar lista concor-

rente aos órgãos associativos 

da União das Mutualidades 

Portuguesas, sob o lema 

“UNIFICAR A UNIÃO”, pelo que 

contamos com o vosso apoio 

para nos ajudar a sairmos 

vencedores nesta etapa, tão 

importante para a busca de um 

novo rumo para o Movimento 

Mutualista em Portugal. 

Por fim, gostaria de vos dizer 

que se aproxima o final do ano 

- época em que se comemoram 

as festividades natalícias e à 

qual as crianças dão especial 

importância. Por isso, decidi-

mos manter a campanha para 

novas subscrições de subsídio 

repartido durante o próximo 

trimestre, oferecendo-lhe a 

primeira mensalidade e dando-

lhe a possibilidade de presentar 

um amigo ou familar com uma 

prenda singular. 

Saudações Mutualistas! 

Carvalhinho Correia 

Carvalhinho Correia — Presidente da Direção 
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Já aconteceu... 

Mutualidade Popular comemorou o 88.º Aniversário  

No dia 13 de se-

tembro, a Mutu-

alidade Popular 

comemorou o 

seu 88.º aniver-

sário, no Club 

Farense, sito em 

Faro. No âmbito 

das comemorações, a direção da Mutualidade 

Popular realizou uma conferência sobre o 

Mutualismo onde estiveram presentes 

representantes das Mutualidades de todo o 

país, a UMP e a RedeMut assim como as 

entidades oficiais da cidade de Faro.  

Foi ainda apresentado 

um vídeo institucional, 

com o objetivo de dar a 

conhecer as potencia-

lidades do Mutualismo 

para a economia da 

Região Algarvia e 

nacional. 

 

COMEMORAÇÃO DO 88.º ANIVERSÁRIO 

13 de setembro de 2014 

16h00m – Receção aos convidados 

16h20m – Sessão de Abertura 

Dr. Carvalhinho Correia – Presidente da Direção da Mutualidade Popular– 

Associação Mutualista 

16h30m–Filme Institucional 

16h40m – Painel 1: Mutualismo: Uma Visão Prospetiva 

16h45m –O que podemos esperar do Mutualismo em Portugal 

Dr. António Gonçalves – Vice Presidente do Sul do Conselho de Adminis-

tração da União das Mutualidades Portuguesas 

17h05m –RedeMut – Saúde de todos, com todos e para todos 

Dr. Carlos Salgueiral – Presidente do Conselho de Administração da RedeMut 

– Associação Portuguesa de Mutualidades 

17h25m – Intervalo 

17h40m – Painel 2: Mutualismo: Sustentabilidade e Identidade 

17h45m– Sustentabilidade, inovação e dinamização associativa 

Dra. Célia Sá Reis – Vogal da Direção da Mutualidade Popular – Associação 

Mutualista 

18h05m – Mutualismo: modernidade e o desafio da identidade 

Dr. Pedro Bleck da Silva – Director do Gabinete de Dinamização Associativa 

do Montepio Geral – Associação Mutualista 

18h25m – Sessão de Encerramento 

Dr. Rogério Bacalhau – Presidente da Câmara Municipal de Faro 

Dr. Libertário Viegas – Presidente da Assembleia Geral da Mutualidade 

Popular– Associação Mutualista 

19h00m – Porto d’Honra 
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A vogal Célia Sá Reis representou a Mutualidade Popular na 

assembleia geral ordinária da União das Mutualidades Portuguesas. 

Esta reunião, que contou com a presença das associadas da União, visou a discussão e 

aprovação da Relatório e Contas de 2013 e do 

respetivo Parecer do Conselho Fiscal, entre 

outros assuntos de interesse para a União e suas 

associadas. O Relatório, após uma acesa 

apreciação e discussão, foi aprovado com 43 

votos a favor, 3 abstenções e 17 votos contra.  

A Mutualidade Popular votou contra a aprovação 

do Relatório e Contas do ano de 2013. 

Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas 

Mutualidade Popular integra lista aos Órgãos Associativos da 

União das Mutualidades Portuguesas 

Encontrando-se em curso novo processo eleitoral para os órgãos associativos da União das 

Mutualidades Portuguesas para o triénio 2015-2017, a Mutualidade Popular, após análise e 

discussão internas, decidiu dar o apoio à candidatura sob o lema “UNIFICAR A UNIÃO”. 

A Mutualidade Popular foi ainda convidada a integrar lista concorrente aos órgãos 

associativos da UMP — desafio que aceitou, passando a ocupar o lugar no Conselho de 

Administração de Vice-Presidente do Sul. 

Segundo os estatutos da UMP, as eleições realizar-se-ão no próximo mês de dezembro, em 

dia, hora e local oportunamente a designar. 

5 de julho, Auditório Paulo Quintela em Bragança  

Mutualidade Popular na Comunicação Social 

O Região Sul — Diário Online noticiou, na sua edição de 2 

de julho de 2014, a adesão da Mutualidade Popular à 

RedeMut — Associação Portuguesa de Mutualidades. 

Na referida notícia, a vogal Célia Sá Reis esclarece que as 

razões principais que justificaram a adesão prendem-se 

com a possibilidade de “podermos dar aos nossos 

associados um maior acesso a serviços de norte a sul do 

país, assim como beneficiar da sinergia decorrente da 

cooperação com outras associações”. 



A época natalícia que se 

aproxima está associada a 

momentos de alegria, confraternização e partilha entre familiares 

e amigos. Para responder aos desafios desta época, a 

Mutualidade Popular vai intensificar ações de campanha de novos 

associados com o objetivo de o ajudar a viver o futuro mais 

precavido e mais tranquilo. Por isso, esteja atento e torne-se 

nosso associado que nós garantimos-lhe um futuro mais risonho. 
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Está a acontecer... 

Vai acontecer... 

Se ainda não pensou na prenda de Natal que vai oferecer aos 

seus familiares e amigos, a Mutualidade Popular pode ajudá-

lo. Opte por uma prenda que dê garantias de proteção e 

estabilidade para o futuro. Por isso, nos próximos meses de 

outubro a dezembro de 2014, subscreva uma modalidade de subsídio repartido e beneficie 

da isenção de pagamento da primeira mensalidade. Lembre-se que é 

sempre importante proteger o nosso futuro e sabermos com o que 

podemos contar. Torne-se MUTUALISTA e usufrua 

de um excelente conjunto de benefícios. Contacte a 

angariadora Carla Sofia Ramalho e torne-se nosso 

associado. Viva o seu futuro com tranquilidade! 

RedeMut com Assistência Médica Noturna 

A RedeMut — Associação Portuguesa de Mutualidades de que 

a Mutualidade Popular é associada, dispõe de um novo serviço 

— Assistência Médica Noturna a funcionar 365 dias por ano. 

Com este novo serviço, os associados da Mutualidade Popular 

passam a dispor de consultas domiciliárias noturnas a funcionar 

das 20 às 7 horas nos dias úteis, e 24horas/dia aos fins de 

semana e feriados nacionais. Para mais informações consulte o 

endereço: www.redemut.pt. 

Ações de Campanha 

Agenda 

Eleições para os órgãos 

associativos da União das 

Mutualidades Portuguesas 

que se realizarão no mês de 

dezembro do corrente ano. 

Comemoração no dia 24 de 

outubro do Dia Nacional do 

Mutualismo na Fundação 

Calouste Gulbenkian, em 

Lisboa. 

No mês de dezembro, em dia 

e hora a anunciar oportu-

namente, realiza-se a assem-

bleia geral da Mutualidade 

Popular. 

Carla Sofia Ramalho 

Tlm: 963 951 743 

sofia.mutualidadepopular

@gmail.com 

Novas Subscrições de Subsídio Repartido 


