
Mensagem do Presidente 

Cara(o) Associada(o) 

 

Cumprido um ano de mandato da atual Direção, julga-se crucial fazer 

um pequeno balanço da atividade, previsões e desejos alcançáveis. 

Assim, aquando na nossa tomada de posse em janeiro de 2014, 

encontrámos a nossa Mutualidade Popular – A.M. com uma estrutura 

económico-financeira sólida, produto de uma gestão prudencial das anteriores Direções. Este 

espírito prudencial será seguido pele atual Direcção, sem olvidar os objectivos e iniciativas a 

que nos propomos. 

Dada a avançada idade de grande parte dos nossos associados, e no intuito de melhorar a 

sua qualidade de vida, a nossa Mutualidade Popular aderiu à Redemut – Associação 

Portuguesa de Mutualidades, com vantagens na assistência médica diurna e nocturna, pelo 

que, julgamos ser mais risonho o futuro dos nossos associados. 

Ainda, mercê de protocolo celebrado com a nossa congénere A.S.M. 

Protetora dos Artistas de Faro, foi possível a obtenção de descontos em 

produtos farmacêuticos adquiridos na sua Farmácia. 

Pensamos ser prioritário a angariação de novos sócios, permitindo 

aumentar-se receitas, proporcionar benefícios e assumirmos uma 

postura mais forte no movimento mutualista. 

Ainda, propomos a conservação e melhoramento de todo o nosso 

património imobiliário, de modo a minorarmos o problema habitacional 

dos nossos associados. 

Assim, desejamos um Bom Ano de sucessos mutualistas, a que a todos 

aproveita. 
 

Saudações Mutualistas! 

Carvalhinho Correia 
Presidente da Direção 
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MUTUALIDADES de FARO 

mais próximas 

A Mutualidade Popular e a Mutualidade dos 

Artistas de Faro — Associação de Socorros 

Mútuos que é detentora da Farmácia do 

Montepio assinaram um acordo que faculta a 

possibilidade dos nossos associados adquirirem 

medicamentos a preços mais vantajosos. Assim, 

os associados da Mutualidade Popular podem, a partir de agora, adquirir medicamentos com 

e sem receita médica com um benefício de 7% e suplementos alimentares e aparelhos 

médicos (à exceção de material de penso e produtos de protocolo da diabetes) com um 

benefício de 5%. 

MUTUALIDADE POPULAR 
ASSOCIAÇÃO MUTUALISTA 

Presidente entrevistado pela Revista Business Portugal 

O Presidente da Direção, Carvalhinho 

Correia, concedeu uma entrevista à 

revista Business Portugal que foi 

gratuitamente distribuida pelo Jornal i, 

no dia 25 de outubro. Carvalhinho 

Correia fala-nos das vantagens dos 

associados da Mutualidade Popular 

assim como dos projetos que tem para o futuro, em prol de uma sociedade mais solidária. 

Mutualidade Popular presente no Dia Nacional do Mutualismo 

A vogal Célia Sá Reis esteve 

presente nas comemorações do 

Dia Nacional do Mutualismo 

promovidas pela RedeMut - 

Associação Portuguesa de Mutua-

lidade. As comemorações foram assinaladas com 

uma palestra subordinada ao tema ―Eficiência 

nos Sistemas Complementares de Saúde‖ onde 

foi evidenciada a importância do Movimento 

Mutualista na gestão e modernização do Sistema 

de Saúde Português, enquanto modelo de proteção social. 

25 de outubro, Auditório M, no Porto  
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Eleições na União das Mutualidades 

Portuguesas para triénio 2015-2017 

No passado dia 20 de dezembro, 

realizou-se na ―Casa da Mutua-

lidade‖ da Previdência Portuguesa — Associação Mutualista, em 

Coimbra, a Assembleia Geral para a eleição dos Órgãos 

Associadtivos da União da Mutualisdades Portuguesas, tendo 

sido eleita a Lista A com 61,2% dos votos. 

A tomada de posse dos novos órgãos realizou-se no mesmo dia, 

subsequentemente ao ato eletivo, com efeito a partir do dia 1 

de janeiro de 2015. 
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A Mutualidade Popular esteve 

presente no 174.º aniversário 

Montepio Geral — Associa-

ção Mutualista que se reali-

zou no passado dia 4 de outu-

bro no Coliseu dos Recreios, 

em Lisboa. O aniversário foi 

assinalado com o concerto 

dos EXPENSIVE SOUL. 

Breves 

As comemorações do 88.º 

aniversário da Mutualidade 

Popular foram notíciadas pelo 

nosso associado João Leal, no 

jornal NOTÍCIAS DE S. 

BRAZ, na edição n.º 215, de 

20 de outubro de 2014. 

A 11 de dezembro realizou-se 

a assembleia geral da 

Mutualidade Popular onde foi 

aprovado o plano de 

atividades para o ano de 

2015. Posteriormente realizou

-se o jantar de Natal da 

Mutualidade no restaurante 

―O Centenário‖. 

 

Órgãos Associativos da UMP para triénio 2015-2017 

 

Mesa da Assembleia Geral 

 A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista – Luís Filipe Coelho 

Oliveira Costa 

 Montepio Comercial e Industrial - ASM – Carlos Saul Duarte Gonçalves de 

Oliveira 

 Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo – Manuel 

Gerardo Monteiro Dias 

Conselho de Administração 

 A Familiar de Grijó - Associação Mutualista – Luís Alberto de Sá e Silva 

 A Familiar - ASM da Póvoa de Varzim – Jani Salomé Marques Silva 

 ASM ―Mutualista Covilhanense‖ – Nelson António Mendes da Silva 

 ASM Setubalense – Fernando Jorge de Oliveira Paulino 

 ASM Montepio Grandolense – António Pereira Gonçalves 

 ASM Fraternal dos Artistas Vilafranquenses – José Vicente Costa de Carvalho 

 ASM dos Artistas de Bragança – José Santos Almeida 

Conselho Fiscal 

 A Previdência Familiar do Porto ASM – Licínia de Paula Monteiro Pereira 

Martins 

 ASM 1.º de Dezembro – Jorge Carlos da Conceição Cordeiro 

 ASM ―Restauradora‖ de Avintes – António Fernando da Silva Sousa 

Decreto-Lei n.º 172-

A/2014, de 14 de novembro 

— Publicação da quinta 

alteração ao diploma que 

aprovou o Estatuto das 

Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (Decreto

-Lei n.º 119/83, de 25 de 

fevereiro). 

Com o objetivo de incentivar 

os cidadãos a poupar e a 

precaver riscos futuros, foi 

instituído no dia 31 de 

outubro, o Dia Mundial da 

Poupança. 
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A Voz do Associado 

 

 

 

 

 

 

―Tornei-me associado da 

Mutualidade Popular porque é 

uma entidade na qual acredito 

e que muito tem contribuído 

para o desenvolvimento da 

nossa comunidade.‖ 

Rogério Bacalhau — Presidente da CM Faro 

―Associei-me à Mutualidade 

Popular em razão de ser 

uma Instituição de cariz 

solidário com um papel 

importante no concelho de 

Faro e no Algarve .‖ 

Rui Dias Gomes — Advogado 
(40 anos) 

―Estou muito feliz por ser 

associada da Mutualidade 

Popular. Assim, quando for 

grande já vou poder realizar o 

meu sonho de ir para a 

universidade.‖ 

Joana Bonixo  
(8 anos) 

Dia de São Valentim 

O dia de São Valentim em que se comemora o dia dos 

namorados é sempre aquele dia em que ele e ela 

revelam o que verdadeiramente sentem um pelo 

outro. Por isso, é um dia eternamente guardado nas 

nossas memórias. A Mutualidade Popular também 

quer estar ao seu lado nestes momentos de 

sentimentos e emoções fortes. Neste dia, presenteie a sua cara metade com uma prenda 

singular. Torne-a associada da Mutualidade Popular e proteja o futuro de quem mais ama! 

"A Mutualidade Popular 

ao longo destes anos, 

tem sido minha parceira 

na poupança e no 

crédito." 

Maria Esperança Silva 
(71 anos) 

"A Mutualidade Popular — 

Associação com muitas 

décadas ao serviço do 

Distrito e da Cidade de 

Faro, dá-nos a 

oportunidade de assegurar 

o futuro dos mais novos." 

José Ferreira Cotim 
(63 anos) 

―A Mutualidade Popular é uma 

instituição que me dá garantias 

de viver o meu futuro com 

traquilidade. Por isso, tornei-me 

associada.‖ 

Ana Gomes — Direção de Finanças de 
Faro 

(51 anos) 


