
XLVI Grande Prémio dos Reis 

A Mutualidade Popular teve a honra de entregar um troféu no XLVI Grande Prémio dos Reis - 

corrida que se realizou no dia 9 de janeiro de 2016, no Jardim Manuel Bivar em Faro. 

Mensagem do Presidente 

Cara(o) Associada(o) 

Na senda do melhor Mutualismo, tomou a Mutualidade Popular uma 
importante decisão no que concerne à representação a nível superior. 
Na verdade, as várias mutualidades são representadas, em 2.º grau, 
pela União das Mutualidades Portuguesas e pela Redemut. Ora, dada a 
deficiente prática prosseguida pela UMP, deliberou a Direção da 
Mutualidade Popular, por unanimidade, desvincular-se da UMP — 
decisão que foi sufragada, por uninimidade, pela Assembleia Geral 
Extraordinária da Mutualidade Popular. 

Assim, encontra-se a nossa Instituição representada em 2.º grau na Redemut, sendo certo 
que igualmente integramos o Conselho Fiscal pugnando por uma maior eficácia que beneficie 
os nossos associados. 

Saudações Mutualistas! 
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Nesta edição: 

Boletim Informativo n.º 6 1.º Trimestre de 2016 

Carvalhinho Correia 
Presidente da Direção 
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Mutualidade Popular eleita para os Órgãos Associativos da 

REDEMUT — Associação Portuguesa de Mutualidades 
No passado dia 13 de fevereiro, realizou-se na sede da Redemut—Edifício 

Atmosfera M, sito na Rua Júlio Dinis, n.º 160, 8.º piso na cidade do Porto, a 

Assembleia Geral para a eleição dos órgãos associativos da REDEMUT—

Associação Portuguesa de Mutualidades para o triénio 2016-2018. A 

Mutualidade Popular assume o cargo de vogal do Conselho Fiscal e é 

representada por Carvalhinho Correia. A tomada de posse dos órgãos então eleitos realizou-

se subsequentemente ao 

ato eleitoral. ÓRGÃOS ASSOCIATIVOS PARA O TRIÉNIO 2016/2018 

Mesa da Assembleia Geral 

x Presidente da Mesa da Assembleia Geral - Associação de Socorros Mútuos 

dos Empregados no Comércio de Lisboa 

x 1.º Secretário: “A Lacobrigense” - Associação de Socorros Mútuos 

x 2.º Secretário: Associação de Socorros Mútuos Montepio Abrantino “Soares 

Mendes” 

Conselho de Administração 

x Presidente: Montepio Rainha D. Leonor - Associação Mutualista 

x Vice-Presidente: Montepio Geral - Associação Mutualista 

x Vogal: Associação Vilanovense de Socorro Mútuo 

x Vogal: A Mutualidade da Moita - Associação Mutualista 

x Vogal: União Mutualista Nossa Senhora da Conceição - Associação Mutualista 

Conselho Fiscal 

x Presidente: Casa da Imprensa - Associação Mutualista 

x Vogal: Mutualidade Popular - Associação Mutualista 

x Vogal: Associação de Socorros Mútuos Montepio Nossa Senhora da Nazaré de 

Torres Novas 

Conselho Consultivo 

x Associação de Socorros Mútuos João de Deus 

x A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista 

x Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do Estado 

x A Benéfica e Previdente - Associação Mutualista 

x Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro 1862 

A Mutualidade Popular esteve 

presente na reunião ple-

nária da Redemut realizada 

nas instalações de “A 

Lacobrigense - ASM” em 

Lagos no dia 9 de janeiro. 

Esta reunião teve como 

objetivo a discussão do 

processo eleitoral para o 

mandato 2016-2018. 

Breves 

A Mutualidade Popular, repre-

sentada pela vogal Célia Sá 

Reis, esteve presente na 

Assembleia Geral da 

Redemut realizada na sede 

da Associação Mutualista de 

Abrantes no dia 5 de março 

para aprovação do Plano de 

Ação e Orçamento para 2016. 

A Mutualidade Popular 

realizou um protocolo com a 

Agência Funerária Paulino, 

sita na Rua José Estevão em 

Faro, dando a possibilidade 

aos nossos associados de 

aceder aos seus serviços a 

preços mais vantajosos. 
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Boletim Informativo n.º 6  

O Cantinho do Associado 

1. O Mutualismo é um movimento com décadas de 

existência. Sr. Castro, para si o que é ser mutualista? 

Ser mutualista é estar ligado aos outros, é ter a garantia de um 

apoio quando este é mais necessário. O mutualismo é um 

movimento de união em que todos se juntam para minimizar os 

riscos ou infortúnios que enfrentam ao longo da vida. 

2. Na sua perspetiva, é importante ser-se mutualista nos 

dias de hoje? 

Sem sombra de dúvidas. Hoje mais do que nunca é importante ser-se mutualista. Sou 

mutualista há mais de 50 anos. Noutros tempos, a Mutualidade Popular permitiu-me 

ultrapassar algumas dificuldades da vida. Com a crise em que Portugal se encontra, cada 

vez mais as pessoas têm que estar unidas para conseguirem obter vantagens para todos. 

Aliás, já o meu avô dizia que é “a união que faz a força” — este 

princípio aplica-se totalmente ao mutualismo e o que se vê 

sobretudo nos mais jovens é que muitas vezes não têm espírito 

de união ou de equipa. Estou convencido que a vida os ensinará... 

3. Na sua opinião, a Mutualidade Popular enquanto 

Associação Mutualista tem respondido aos desafios da 

sociedade atual? 

Sim. A Mutualidade Popular oferece vários apoios às pessoas, desde habitação, produtos de 

poupança, acesso a uma rede de cuidados de saúde, etc. 

4. Como avô, o que aconselha aos pais mais jovens? 

Aconselho-os a ensinar desde pequeninos, os seus filhos a 

poupar e a ter um pé de meia para algum imprevisto no 

futuro — seja para estudar, para dar uma entrada para um 

automóvel, etc. “De pequenino é que se torce o pepino”. A 

Mutualidade Popular tem um produto poupança — o subsídio 

repartido — em que com uma mensalidade de menos de € 5, 

se vai acumulando uma poupança com uma taxa de juro 

muito superior à oferecida por outras instituições. Outra 

vantagem desta associação é a possibilidade de os 

associados acederem a uma parte dos excedentes, isto é, 

dos lucros que são distribuídos aos associados. 

Nota Biográfica 

Nome: José João Ponte e Castro 

Associado da Mutualidade 
Popular desde 1964 

Integrou os Órgãos Associativos 
da Mutualidade Popular 

Nascido a 1927/06/24 

Natural de Loulé (S. Sebastião) 

Residente em Faro 

Estado Civil: Casado com Maria 
Antonieta Castro, 2 filhos 

Estudou em Faro 

Profissão: Alfaiate aposentado 

Interesses: política, cultura 

“HOJE MAIS DO 

QUE NUNCA É 

IMPORTANTE SER-

SE MUTUALISTA.” 
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A Voz do Associado 

“Tornei-me associado da 
Mutualidade Popular com o 

objetivo de obter uma 
remuneração extra da minha 

poupança.” 

Joaquim Cardoso - Polícia de 
Segurança Pública 

“A Mutualidade Popular é uma 
instituição com prestígio na 
cidade de Faro. Já tenho 44 

anos de associada.” 

Maria Helena Pardal - Reformada 

“Tornei os meus filhos 
associados com o objetivo 
de lhes proporcionar uma 

poupança em idade 
adulta.” 

Tatiana Silvestre - Lojista 

“Tenho confiança na 
Mutualidade Popular porque 
está presente quando mais 
precisamos. Sou associada 

há mais de 20 anos.” 

Odete Duarte - Empregada de 
limpeza 

"Acredito no Mutualismo. Por 
isso, tornei-me associada da 

Mutualidade Popular." 

Gabriela Rafael - Empregada de balcão 

“Fiz-me associada da 
Mutualidade Popular para ter a 
garantia de um futuro melhor.” 

Vânia Guerreiro — Gerente de 
restauração 

“Tornei-me associado da 
Mutualidade Popular 

porque é uma instituição 
que conheço desde jovem 
que zela pelos valores da 

solidariedade.” 

Leonel Martins - Sócio gerente 
do Restaurante Nortenha 

“Sou associado da Mutualidade 
Popular porque é uma 

instituição Farense com 
credibilidade.” 

Santos Rodrigues - Médico 

"Associado há 26 anos, com 
enorme confiança nesta 

instituição quase centenária, 
com cariz social, que nos faz 
sentir pertencentes a uma 

grande família." 

Joaquim Ramalho - Reformado 

“A Mutualidade Popular 
tem-me ajudado a 

ultrapassar as dificuldades 
da vida. Vale a pena ser 

associado.” 

Cidália Milharó - Modista 


