
Mensagem do Presidente 

 

Cara(o) Associada(o) 

 

Após interregno de alguns meses e por condicionalismos vários, só 

agora é possível voltar ao contacto com os nossos associados. 

Assim, e porque consta do plano de ação da Direção para 2016, 

propomo-nos publicar o boletim, com periodicidade trimestral. E, em 

boa hora, julgamos util o retomar da publicação do boletim, porquanto o país atravessa uma 

conjuntura dificil, propiciadora de uma maior solidariedade social, apanágio do Mutualismo. 

Pretende-se pois com o novo impulso editorial criar sinergias que conduzam os nossos 

associados a um melhor bem-estar, fisico e intelectual. Neste sentido, iremos pugnar por 

estabelecer novos protocolos com várias entidades, publicas e privadas. Ainda apelamos a 

uma contribuição dos nossos associados no sentido de celebrarem e considerarem ser este o 

seu boletim. 

E porque atravessamos a época natalícia, com todo o significado social 

que acarreta, aproveitamos o ensejo para desejar um Feliz Natal e um 

Ano Novo com prosperidade. 
 

Saudações Mutualistas! 

Carvalhinho Correia 
Presidente da Direção 
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Nesta edição: 

Boletim Informativo n.º 5 Ano de 2015 

Mutualidade Popular apoia o Desporto! 

A Mutualidade Popular, empenhada em apoiar as práticas desportivas, 

decidiu apoiar o XLVI Grande Prémio dos Reis - corrida que se realiza 

no dia 9 de janeiro de 2016, com partida e chegada no Jardim Manuel 

Bivar em Faro. Esta prova é organizada pela Associação de Atletismo do 

Algarve, Câmara Municipal de Faro e Fagar - Empresa Municipal. 



Em defesa de quem mais precisa 

Consciente dos problemas que a sociedade atual enfrenta, a 

Mutualidade Popular tem pautado a sua ação por estar ao 

lado de quem mais precisa. De acordo com este principio, a 

vogal Célia Sá Reis juntou-se aos cerca de 2500 voluntários que participaram na campanha 

nacional de recolha de alimentos promovida pelo Banco Alimentar Contra a Fome. No 

Algarve, foram angariadas 140 toneladas de produtos a serem distribuídos por 20.000 

pessoas através de 110 instituições de solidariedade social. 
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XI Congresso Nacional de Mutualismo 

A Mutualidade Popular teve a honra de 

participar no XI Congresso Nacional de 

Mutualismo que este ano se realizou no 

Europarque - Centro de Congressos em 

Santa Maria da Feira. Ao longo de três 

dias e sob o lema «A Afirmação do 

Mutualismo - Modernização e Expansão», 

foram abordadas as mais variadas 

temáticas com o objetivo de afirmar e solidificar o Mutualismo como movimento potenciador 

de dinâmicas sociais que prespassa diversas áreas da sociedade atual. 

Mutualidade Popular comemora 89.º aniversário 

No passado dia 10 de setembro, realizou-se no 

Hotel Faro, um jantar comemorativo do 89.º 

aniversário da Mutualidade Popular que contou 

com a presença dos órgãos sociais e de pessoas 

com relevo na área do mutualismo da nossa 

terra. Foi uma jantar congregador e memorável 

onde se assistiu ao reafirmar dos valores do 

Mutualismo para os quais a Mutualidade Popular 

tem intransigentemente contribuído. Assim ficou 

consignado nas breves palavras que o 

presidente da Assembleia Geral, Libertário Viegas, 

proferiu no ato de encerramento deste jantar, ao afirmar que “A Mutualidade Popular de 

Faro tem sido um exemplo exímio na defesa dos valores de solidariedade no Algarve”. A 

todos os que partilharam connosco este momento, o nosso muito obrigado! 

10 de setembro, Hotel Faro 



175.º Aniversário do Montepio 

A cerimónia de comemoração dos 

175 anos do Montepio teve lugar a 

25 de setembro, no Convento do 

Beato. Após a intervenção do Presidente do Montepio, Tomás 

Correia, foi servido um jantar aos 350 convidados. A 

Mutualidade Popular esteve representada pelo seu presidente, 

Carvalhinho Correia. Ao Montepio, os nossos parabéns! 
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Boletim Informativo n.º 5  

No passado dia 2 de 

dezembro, Tomás Correia que 

concorria pela Lista A 

designada por “Um Montepio 

para Todos” foi reeleito 

presidente da Associação 

Mutualista Montepio Geral 

para o triénio de 2016 - 2018, 

com 30.891 votos (58,7%). A 

Assembleia Geral será 

presidida pelo padre Vitor 

Milícias, o Conselho Fiscal 

ficará a cargo de Joaquim 

Mourão e o Conselho Geral 

será liderado por Maria 

Manuela Silva. 

Breves 

A 16 de dezembro realizou-se 

a Assembleia Geral da 

Mutualidade Popular onde foi 

aprovado o plano de 

atividades e orçamento para 

o ano de 2016. Posterior-

mente realizou-se o jantar de 

Natal da Mutualidade no 

restaurante “O Centenário”. 

O Cantinho do Associado 

No âmbito das comemorações do 2.º 

aniversário da União de Freguesias de 

Faro e São Pedro, a nossa associada 

Maria Armanda Vargues realizou uma 

exposição de pintura sobre porcelana da 

sua própria autoria. De facto, quem teve 

oportunidade de visitar esta exposição 

vinha de lá encantado com 

as peças únicas e singelas e 

com aquele toque de 

perfeição típico de todas as 

situações onde a Armanda 

põe as mãos.  

Nota Biográfica 

Nome: Maria Armanda Vargues 

Associada da Mutualidade 

Popular desde 1989 

Nascida a 1947/08/18 

Natural de Faro 

Residente em Faro 

Estado Civil: Casada com 

Florêncio Vargues, 2 filhas 

Estudou no liceu de Faro 

Profissão: Reformada bancária 

Interesses: pintura sobre 

porcelana, aguarela, trabalhos de 

arte, agente bimby 

Natal no Refúgio Aboim Ascensão 

Carvalhinho Correia, presidente da Mutualidade Popular esteve 

presente no dia 1 de dezembro no 

Refúgio Aboim Ascensão para 

assinalar o início da época natalícia 

com o acender de 3.000 lâmpadas. 

Luís Villas Boas, presidente do 

Refugio aproveitou o momento para 

enfatizar acerca da premência em 

aumentar os meios de resposta às 

cada vez mais crescentes neces-

sidades no apoio aos mais frágeis. 
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A Voz do Associado 

“Decidi entrar na associação 

mutualista com o intuito de 

investir no meu futuro e ao 

mesmo tempo ajudar quem 

mais precisa.” 

Mónica Cravo - Auxiliar de Ação Educativa 

“Tornei-me associada 

porque a Mutualidade 

Popular é uma instituição 

com credibilidade.” 

Maria Barreiros - Empresária 

“Decidi apostar numa 

poupança à medida das 

minhas possibilidades e 

usufruir de descontos na 

saúde e assistência médica.” 

Cristiano Vieira - Operador de Supermercado 

"Associei-me à Mutualidade 

Popular com o objetivo de 

proteger o meu futuro." 

Ana Cristina Madeira - Direção de 
Finanças de Faro 

"58 anos de associado de 

uma instituição que é uma 

referência no Algarve." 

Eduardo Gonçalves - Reformado 

“Quero viver em segurança. 

Por isso associei-me à 

Mutualidade Popular.” 

Ana Paula Torrado — Lojista em 
Faro 

“Tornei-me associada 

da Mutualidade Popular 

porque acredito no 

Mutualismo enquanto 

movimento potenciador 

do desenvolvimento 

social.” 

Ana Passos - Deputada à Assembleia da República 

“Tornei a minha filha associada 

da Mutualidade Popular porque 

quero incutir-lhe os valores do 

Mutualismo.” 

Élio Viegas - Especialista em Terapia 
Desportiva 

“Associei os meus filhos 

pois é uma forma de lhes 

fazer uma poupança 

promovendo uma 

instituição de cariz social.” 

Daniela Bárbara - Advogada 

“A Mutualidade Popular é 

uma instituição com anos 

de história em Faro. 

Associei-me porque é uma 

associação sólida.” 

Adriano Guerra - Vice-presidente 
da CCDR Algarve 


