
MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Cara(o) Associada(o) 

Ao findar o ano, torna-se importante analisar o que foi feito, e 

fazer planos para o que se irá realizar. 

Em Dezembro de 2016 foram eleitos os novos Corpos Sociais da 

nossa Mutualidade Popular. Tratou-se de uma continuidade da 

equipa que vem gerindo os destinos da Instituição. 

Dentro do espírito Mutualista que a todos nos move, tem sido 

apanágio dos Corpos Sociais a política de prudência que nos permita ir satisfazendo 

as necessidades e o bem estar dos nossos Associados. Foi nesse sentido que 

aderimos à RedeMut, de modo a proporcionar um maior e melhor cuidado na 

assistência médica diurna e noturna aos nossos Associados. 

Ainda, no sentido de rentabilizar os nossos recursos, iremos proceder à aquisição de 

um prédio urbano, composto de rés-do-chão, primeiro e segundo andares, no centro 

da cidade, destinado a arrendamento para Associados. 

Quanto ao novo ano, iremos prosseguir com a política de 

angariação de novos Associados, celebração de acordos e 

protocolos que permitam servir melhor os nossos Associados, 

zelar, conservar e melhorar os nossos imóveis e pugnar por 

maior divulgação do ideário Mutualista. Neste sentido, 

continuamos a integrar os órgãos Sociais da RedeMut, órgão de 

cúpula do movimento Mutualista, pugnando por uma maior 

visibilidade institucional. 

Terminando com Votos de um Bom Ano Mutualista para todos. 

Saudações Mutualistas!    Carvalhinho Correia 

      Presidente da Direção 
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ELEIÇÕES NA MUTUALIDADE POPULAR 
A Mutualidade Popular realizou, no passado dia 14 de dezembro, 

eleições para os órgãos associativos para o triénio 2017-2019, 

tendo a lista apresentada pela Direção sido sufragada por larga 

maioria. A Direção da Mutualidade decidiu manter todos os 

membros em exercício de funções, numa evidente linha e 

continuidade do trabalho que a Mutualidade tem desenvolvido. 

A Mutualidade Popular 

celebrou no passado dia 10 

de setembro mais uma 

primavera, completando 90 

anos de existência. 

Breves 

A Mutualidade Popular vai 

apoiar a denominada 

Corrida dos Reis que se 

realiza no próximo dia de 7 

de janeiro. 

REDEMUT REUNIU EM SILVES 
A Mutualidade Popular, representada pelo seu Presidente e Vogal, Carvalhinho Correia e 

Florêncio Vargues, esteve presente, no passado dia 30 de setembro, numa reunião com a 

RedeMut– Associação Portuguesa de Mutualidades, realizada nas instalações da nossa 

congénere Associação de Socorros Mutuos João de Deus, em Silves. 

A Mutualidade Popular 

reuniu com a Redemut 

no dia 24 de outubro com o 

objetivo de delinear e 

definir uma estrategia que 

potencie a cooperação 

mutualista. 

Pedro Bleck da Silva, vice

-presidente da Redemut, 

publicou no Expresso no dia 

24 de outubro de 2016, um 

artigo de opinião intitulado 

“O  MUTUAL ISMO  Á 

PROCURA DA DEMOCRA-

CIA” no qual exprime as 

suas preocupações relati-

vamente à falta de 

reconhecimento institu-

cional da Redemut por 

organizações de cúpula na 

área da Economia Social. 
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MUTUALIDADE 

POPULAR MAIS 

PRÓXIMA DO 

ASSOCIADO 
A  pensa r  no s 

associados, a Mutua-

lidade Popular decidiu 

reformular o seu site 

institucional com o 

objetivo de tornar 

mais fácil a ligação e 

o contacto com o exterior. Assim, convida todos os associados e amigos a visitarem o seu 

novo site, disponível em http://www.mutualidade-popular.pt/, que também está otimizado 

para smartphone e tablet, onde poderá conhecer toda a sua história, atividades, património, 

modalidades de previdência, empréstimos, parcerias e outros.  

DIA NACIONAL DO MUTUALISMO 
No dia das comemorações do Dia Nacional do Mutualismo - dia 25 de outubro - a 

Mutualidade Popular, representada 

pelo seu presidente Carvalhinho 

Correia, esteve presente neste 

evento  que  congregou 115 

participantes e que teve lugar no 

auditório Dr. António Costa Leal, em 

Lisboa. 

AQUISIÇÃO DE PRÉDIO 
A Direção da Mutualidade Popular procedeu à aquisição de 

um prédio urbano localizado na Rua Serpa Pinto, perto da 

Igreja de São Pedro em Faro, constituído por 3 pisos (R/C 

destinado a comércio e 1.º e 2.º andares, de tipologia T2 

destinados a habitação). Esta opção da Direção foi 

aprovada, por larga maioria, em reunião extraordinária de 

Assembleia Geral realizada no passado dia 16 de novembro 

de 2016. 
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A VOZ DO ASSOCIADO 

“Associei-me à 

Mutualidade Popular 

porque pensei em 

poupar algum dinheiro, 

sem ter que fazer um 

grande esforço 

financeiro.” 

Mónica Aleixo - Tecnica de Ação Social na Câmara 
Municipal de Faro 

“Eu penso sempre no dia 

de amanhã. Foi esta a 

razão que me levou a 

associar-me à Mutualidade 

Popular.” 

Ana Paula António - 
Contabilista 

“Fiquei a saber que a 

Mutualidade Popular é uma 

associação de confiança. 

Por isso, optei por colocar 

as minhas poupanças aqui.” 

Tiago Machado - Contabilista 

“Mudei recentemente de 

cidade e tornei-me associada 

da Mutualidade Popular com o 

objetivo de melhor me 

integrar no Algarve e estar 

perto de alguém que me pode 

ajudar.” 

Ana Tavares - Investigadora Ualg 

MUTUALIDADE POPULAR COM NOVA ANGARIADORA 
Sandra Vargues, uma algarvia nata, tendo tomado conhecimento 

da Mutualidade Popular, tornou-se associada e mostrou interesse 

em integrar a nossa rede de angariadores. Já trabalhou em várias 

associações, exercendo funções de Assistente Social, como é o caso 

da Instituição de Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, 

localizada no Barranco do Velho, em Loulé, do MAPS, entre outras, 

mas atualmente é proprietária do Café Sporting Clube Farense, 

localizado no Largo Terreiro do Bispo em Faro. Se quer associar-se à Mutualidade Popular, 

fale com a nossa recente angariadora. Ela pode ajudá-lo a melhor conhecer os benefícios 

que a Mutualidade Popular tem para lhe oferecer. 

JANTAR DE NATAL 
Após a realização, no dia 14 de dezembro, da Assembleia Geral para aprovação do plano de 

atividades e orçamento para o ano de 2017, a Mutualidade Popular realizou o jantar de Natal 

que decorreu no restaurante Costa Algarvia e que contou com a presença dos órgãos 

sociais, funcionários e pessoas ligadas ao desenvolvimento do Mutualismo na Região 

Algarvia. A todos, a Direção da Mutualidade agradece a presença. 


