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Ano novo, vida nova. A primeira edição de 2018 do INFO marca 
também a estreia de uma nova ‘roupagem’ desta publicação 
mensal, pensada e criada para os Mutualistas e para as Asso-
ciações Mutualistas. Em pleno século XXI, a Comunicação tor-
nou-se um aspeto verdadeiramente omnipresente nas nossas 
vidas, sobretudo através das plataformas digitais, e a forma 
como a informação nos chega influencia diretamente a eficácia 
e o alcance da mensagem. Foi a pensar nisso que a União das 
Mutualidades Portuguesas decidiu modernizar o estilo gráfico 
do boletim informativo INFO, sem descaracterizar a sua iden-
tidade e os seus objetivos de sempre: divulgar as notícias, os 
temas e os protagonistas do Movimento Mutualista português.

E para o Movimento Mutualista, o dia 27 de janeiro foi particu-
larmente significativo. Pela primeira vez, realizou-se uma Re-
união Anual de Presidentes Mutualistas, organizada na cidade 
Bragança, que juntou cerca de cinco dezenas de dirigentes de 
Associações Mutualistas de diversos pontos do país. Foi mais 
um momento estruturante e de coesão para o Movimento Mu-
tualista, que debateu temas cruciais para o presente e futuro 
do Mutualismo em Portugal: o rejuvenescimento das nossas 
instituições, colocando os jovens lado a lado com os mutualis-
tas mais experientes; a necessidade de maior divulgação das 
Associações Mutualistas junto dos media locais e nacionais e 
do público em geral; e o papel que a UMP poderá assumir no 
desenvolvimento e expansão do modelo mutualista em Portu-
gal e além-fronteiras.

Assistimos, no evento de Bragança, a uma saudável e produ-
tiva partilha de experiências entre os representantes das As-
sociações Mutualistas, num momento que inaugurou a lista de 
eventos preparada pela UMP para 2018 e que, temos a certe-
za, vai continuar a contribuir para o engrandecimento do nosso 
Movimento.

Outra conquista particularmente relevante para todo o Movi-
mento Mutualista foi a nomeação da União das Mutualidades 
Portuguesa como membro efetivo do Conselho Económico e 
Social em 2018. O setor das Mutualidades passa a ter um re-
presentante efetivo neste órgão de concertação social, vendo, 
assim, reconhecida a importância e transversalidade da sua in-
tervenção na sociedade portuguesa. Como sempre, enquanto 
única entidade oficial representativa do Movimento Mutualista 
em Portugal, estamos disponíveis para trabalhar e colaborar 
com todas as entidades do Governo na procura de respostas 
para os mais prementes desafios sociais e económicos.

Saudações mutualistas,
Luís Alberto Silva
Presidente do CA da União das Mutualidades Portuguesas

Editorial
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EM FOCO

Presidentes mutualistas debateram presente e 
futuro do Mutualismo em Portugal

« Como qualquer entidade 
coletiva, o Movimento 
Mutualista precisa de direções 
fortes, de órgãos associativos 
fortes, que atuem de forma 
determinada e persistente 
junto das entidades locais e 
nacionais »

Luís Alberto Silva

A União das Mutualidades Portuguesas, entidade 
oficial que representa mais de 2.5 milhões de  
beneficiários em Portugal, organizou a sua primeira 
Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, no dia 
27 de janeiro, na Câmara Municipal de Bragança. O 
evento reuniu quase 50 dirigentes de Associações 
Mutualistas de diferentes pontos do país, numa 
inovadora e produtiva partilha de experiências  
sobre algumas das temáticas mais pertinentes 
para o Movimento Mutualista português.

Um sucesso. Foi assim a primeira edição da Reunião Anual 
de Presidentes Mutualistas, que levou até Bragança os 
responsáveis máximos de diversas Associações Mutualis-
tas do país. Ao todo, estiveram no evento da UMP quase 
cinco dezenas de dirigentes mutualistas, num evento que 
permitiu analisar e debater algumas temáticas cruciais 
para a promoção e desenvolvimento do Mutualismo em 
Portugal.

Entre os assuntos abordados pelos presidentes mutualis-
tas estiveram as temáticas do rejuvenescimento do Mo-
vimento Mutualista, da comunicação e divulgação da ati-
vidade das Mutualidades, e o papel que a UMP poderá ter 
na expansão do modelo mutualista em Portugal e não só.

A liderança pelo exemplo

Num evento organizado em parceria com a Câmara Municipal de Bragança e a Associação de 
Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (ASMAB), o presidente do Conselho de Adminis-
tração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, fez questão de reforçar 
a importância que os dirigentes mutualistas assumem na afirmação deste modelo social e 
económico no país.

“Como qualquer entidade coletiva, o Movimento Mutualista precisa de direções fortes, de ór-
gãos associativos fortes, que atuem de forma determinada e persistente junto das entidades 
locais e nacionais, para defenderem os interesses dos seus Associados e para tornarem as 
suas instituições mais visíveis e mais reconhecidas”, referiu Luís Alberto Silva. “Reunimos 
aqui mutualistas de grande valor, pessoas que dedicaram e dedicam uma parte significativa 
das suas vidas à causa do Mutualismo e aos princípios e valores da entreajuda, da solida-
riedade, da liberdade, da corresponsabilidade, da democraticidade, da independência e da 
promoção do bem comum. Mas o presente e o futuro do Mutualismo dependem, em grande 
parte, da capacidade de nos reinventarmos, de nos adaptarmos, de nos tornarmos cada vez 
mais fortes… e isso pressupõe visão, abertura, audácia, mais e melhor liderança.

O Mutualismo tem uma história de 720 anos em Portugal, mas o futuro exige de nós uma ca-
pacidade de nos adaptarmos continuamente a novas realidades. É por isso que os eventos da 
UMP pretendem trazer uma crescente capacitação, visibilidade, partilha, união e envolvên-
cia de todos os mutualistas”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da UMP, 
acompanhado pela vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Bragança, Fernanda Vaz 
Silva, e pelo presidente da Direção da ASMAB, Alcídio Castanheira.

Durante a Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, a UMP também apresentou oficial-
mente a sua lista de eventos para 2018, onde se destaca a comemoração do Dia Nacional do 
Mutualismo, a 6 de julho, em Lisboa, numa altura em que se celebrará a efeméride de 721 
anos de Mutualismo em Portugal. Em 2018, a UMP vai também organizar pela primeira vez 
um Encontro Nacional de Jovens Mutualistas, previsto para os dias 14 e 15 de abril, e o pri-
meiro Encontro Nacional de Mulheres Mutualistas, previsto para 12 de outubro.
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Clique aqui para ver mais imagens da Reunião Anual de Presidentes Mutualistas

Momentos da Reunião 
Anual de Presidentes 

Mutualistas

https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1603312416424023
https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1603312416424023
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ATIVIDADES UMP

Luís Alberto Silva reeleito como presidente 
do Conselho de Administração da  

União das Mutualidades Portuguesas

« O futuro também nos reserva 
grandes desafios ao nível da 
modernização, da inovação e 
da divulgação.  Defendemos 
que o Movimento Mutualista 
precisa de se rejuvenescer sem 
se descaracterizar »

Luís Alberto Silva

A União das Mutualidades Portuguesas  
elegeu os seus Órgãos Associativos para o  
triénio 2018-2020, numa Assembleia Geral  
realizada no dia 16 de dezembro de 2017, em 
Coimbra.
Luís Alberto Silva foi reeleito como presiden-
te do Conselho de Administração e reforçou 
as apostas estratégicas da entidade que  
representa todo o Movimento Mutualista portu-
guês, que agrega um milhão de Associados em 
Portugal e mais de 2.5 milhões de beneficiários.

O responsável da UMP cumprirá, assim, o seu terceiro mandato como presidente do Conse-
lho de Administração, reforçando as suas apostas estratégicas na inovação, no rejuvesci-
mento, na comunicação e na internacionalização do modelo mutualista, sobretudo junto dos 
países da CPLP.

“A defesa de um Movimento como o nosso exige que se trabalhe em prol da coesão e da har-
monização”, referiu Luís Alberto Silva na cerimónia de tomada de posse. “E exige também 
que levemos este modelo a quem mais precisa, dentro e fora das nossas fronteiras. Ao longo 
de 720 anos, o Mutualismo provou a sua validade e a sua importância no contexto português, 
nas mais diferentes conjunturas políticas, sociais e económicas. Mas há, atualmente, vários 
outros territórios onde o modelo mutualista poderá ter um papel importantíssimo na esfera 
social e económica. É esse o princípio que está na base do nosso projeto de internacionaliza-
ção, focado sobretudo nos países da CPLP e que deu já origem a um protocolo de cooperação 
com o Governo de São Tomé e Príncipe.

“O futuro também nos reserva grandes desafios ao nível da modernização, da inovação e 
da divulgação. Defendemos que o Movimento Mutualista precisa de se rejuvenescer sem se 
descaracterizar. Precisa de se expandir sem esquecer a sua origem, os seus princípios e os 
seus valores. E precisa de se promover sem abdicar da integridade e da independência que 
nos diferenciam”, sublinhou.

No sufrágio, realizado nas instalações da Casa da Mutualidade d’A Previdência Portuguesa,  
em Coimbra, os representantes das Associações Mutualistas elegeram os novos Órgãos As-
sociativos com 95% dos votos a favor e 5% de votos em branco.

A Assembleia Geral Ordinária também aprovou os outros dois pontos da ordem de trabalhos: 
o Programa de Ação e Orçamento para 2018 e respetivo parecer do Conselho Fiscal, e a 
adesão da União das Mutualidades Portuguesas à futura Confederação da Economia Social 
Portuguesa (CESP).

Clique aqui para ver mais imagens da Assembleia Geral da UMP

https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1564464346975497?utm_term=Newsletter+n.o+40+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++22+dez.2017&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.mutualismo.pt/portal/index.php/pt/website/item/1427-luis-alberto-silva-reeleito-como-presidente-do-conselho-de-administracao-da-uniao-das-mutualidades-portuguesas
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Conselho Fiscal (da esquerda para a direita)

» Associação de Socorros Mútuos 1.º de Dezembro,

Jorge Conceição Cordeiro 

» A Previdência Familiar do Porto - Associação de Socorros Mútuos,

Sérgio Lopes Meira

» Associação de Socorros Mútuos e Fúnebre do Concelho de Valongo,

Manuel Gerardo Dias

Órgãos Associativos da UMP para o triénio 2018-2020

Assembleia Geral (da esquerda para a direita)

» A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista, 
António Martins de Oliveira
» Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, 
Carla Sofia Silva
» Montepio Comercial e Industrial - Associação de Socorros Mútuos,
Carlos Saul Oliveira

Conselho de Administração (da esquerda para a direita)

» Associação de Socorros Mútuos Fraternal dos Artistas Vilafranquenses,  
José Costa de Carvalho
» A Familiar - Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim,  
Jani Salomé Silva
» A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista,  
Luís Alberto Silva
» A Familiar de Espinho - Associação Mutualista,  
José dos Santos Almeida
» Associação de Socorros Mútuos “Protectora dos Artistas” de Faro,  
João Cardoso Esteves
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Luís Alberto Silva na TVI e RTP
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Por-
tuguesas, participou recentemente em programas televisivos da TVI24 e da RTP2. No pas-
sado dia 6 de janeiro, o responsável da UMP esteve na TVI24 para participar no noticiário 
das 11h00, onde abordou as principais apostas estratégicas para o Movimento Mutualista 
no triénio 2018-2020, analisando também alguns dos temas que marcaram a atualidade 
informativa.

No dia 13 de janeiro, a RTP2 transmitiu o programa Página 2, a partir das 21h50, onde Luís 
Alberto Silva foi o convidado do jornalista João Fernando Ramos. O presidente do CA da UMP 
reforçou o papel do Mutualismo na sociedade portuguesa e abordou ainda diferentes temas 
inerentes ao Movimento Mutualista. Clique nos respetivos links para ver os programas da 
TVI24 e RTP2.

Conselho Económico e Social nomeia 
UMP como membro efetivo

A União das Mutualidades Portuguesas foi nomeada como membro efetivo do Conselho Eco-
nómico e Social (CES), enquanto entidade representativa do setor das Mutualidades. Luís 

Alberto Silva, presidente do Conselho de 
Administração da UMP, esteve na cerimónia 
de tomada de posse, que ocorreu esta quin-
ta-feira (1 de fevereiro), na sede do CES, em 
Lisboa, sendo acompanhado por José Carva-
lho, igualmente membro do CA da UMP e que 
foi nomeado como membro suplente do CES.
“Este é um momento importante para o setor 
das Mutualidades e a concretização de uma 
reivindicação antiga da União das Mutualida-
des Portuguesas”, referiu Luís Alberto Silva. 
“Com mais de 2.5 milhões de beneficiários, 
as Associações Mutualistas têm uma inter-
venção importantíssima na nossa sociedade, 
conciliando como poucas instituições as di-
mensões sociais e económicas e contribuindo 
para a criação de riqueza e coesão social. A 
UMP, enquanto única entidade oficial repre-
sentativa do Movimento Mutualista Portu-
guês, trabalhará como sempre com todas as 

entidades do Governo na procura de respostas para os mais prementes desafios sociais e 
económicos do país”, afirmou o responsável da UMP.

O CES (www.ces.pt) é um órgão de con-
sulta e concertação social, tendo como 
principais objetivos a promoção da par-
ticipação dos agentes económicos e so-
ciais nos processos de decisão dos ór-
gãos de soberania neste âmbito, sendo 
o espaço de diálogo entre o Governo, os 
parceiros sociais e restantes represen-
tantes da sociedade civil. Recorde-se 
que a Lei 81/2017, publicada no passado 
mês de agosto, aumentou a represen-
tação do setor social na composição do 
CES.

Luís Alberto Silva e José Carvalho 
 (Membros do Conselho de Administração da UMP)

Luís Alberto Silva (UMP) na tomada de posse do CES

https://www.youtube.com/watch?v=-62UE_suILU
https://www.youtube.com/watch?v=-62UE_suILU
https://www.rtp.pt/play/p4310/e325694/pagina-2
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Luís Alberto Silva reuniu com presidente do IEFP

Luís Alberto Silva, presidente 

do Conselho de Administra-

ção da União das Mutualida-

des Portuguesas, esteve no 

dia 18 de janeiro em Lisboa 

para uma reunião com o pre-

sidente do Conselho Diretivo 

do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, Antó-

nio Valadas da Silva.

O encontro serviu para  

reforçar as relações insti-

tucionais entre a UMP e o 

IEFP, no âmbito do protoco-

lo de cooperação existente  

entre as duas entidades.

Assembleia Geral da UMP no dia 24 de 
fevereiro em Valongo

A Assembleia Geral Ordinária da União das Mu-
tualidades Portuguesas realiza-se no próximo dia 
24 de fevereiro (sábado), na cidade de Valongo. 
As Associadas da UMP reúnem-se numa sessão 
cuja ordem de trabalhos incluirá a apresentação 
e apreciação do Relatório e Contas de 2017.

Chama Mutualista
 Um roteiro de luz pelo país

A Chama Mutualista, iniciativa criada pela UMP para simbolizar a força, vitalidade e coesão 
do Movimento Mutualista, continua a percorrer um roteiro de luz pelo país, tendo recente-
mente passado por Associações Mutualistas das cidades de Sesimbra, Évora, Faro, Tavira, 
São Mamede de Infesta e Porto. Veja as imagens do percurso da Chama Mutualista, que 
continua a fomentar o contacto entre Mutualidades de diferentes áreas geográficas.

A Vencedora - Associação Mutualista  A Beneficência Familiar - ASM do Porto

Glória Portguesa ASM e A Vencedora - Associação Mutualista

http://chamamutualista.mutualismo.pt
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Legado do Caixeiro Alentejano e ASM Protetora dos Artistas de Faro

Legado do Caixeiro Alentejano e ASSMT de Sesimbra

Monte-pio Artístico Tavirense e ASM  Protetora dos Artistas de Faro

ASM de S. Mamede de Infesta e A Beneficência Familiar
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A Beneficência 
Familiar

Mantendo uma política de proximidade e con-
tacto regular com as Associações Mutualistas, 
o presidente do Conselho de Administração da 
União das Mutualidades Portuguesas esteve 
esta no dia 16 de janeiro na sede d’A Beneficên-
cia Familiar, no Porto.

Luís Alberto Silva reuniu com a direção da ins-
tituição portuense, presidida por Carlos Jorge, 
abordando diferentes assuntos de interesse 
para o Movimento Mutualista, entre os quais a 
primeira Reunião Anual de Presidentes Mutua-
listas, que decorreu no dia 27 de janeiro, em 
Bragança.

Recorde-se que A Beneficência Familiar é uma 
das instituições centenárias da cidade do Por-
to, tendo comemorado recentemente 141 anos 
de história mutualista. Saiba mais sobre a ati-
vidade e as valências d’A Beneficência Fami-
liar através do website oficial da instituição em 
www.abeneficencia.org ou através da página 
oficial no Facebook em www.facebook.com/
ABeneficenciaFamilarASMPorto.

A UMP PELO PAÍS
ASM S. Bento das 

Peras de Rio Tinto

Luís Alberto Silva, o presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades 
Portuguesas, esteve no dia 17 de janeiro nas instalações da Associação de Socorros Mútuos 
de S. Bento das Pêras, em Rio Tinto (Gondomar).

O responsável da UMP acompanhou a evolução do novo Espaço Saúde da ASM de S. Bento 
das Pêras, que deverá ser inaugurado em abril.

A imprensa regional, através dos jornais Vivacidade e Nós Aqui, também marcou presença 
e entrevistou Luís Alberto Silva sobre as apostas estratégicas da CA da UMP para o triénio 
2018-2020.

A primeira Reunião Anual de Presidentes Mutualistas, que decorreu em Bragança, no dia 27 
de janeiro, foi outro dos temas abordados no encontro com a direção da instituição gondo-
marense.

Fundada em 1895, a ASM de S. Bento das Pêras é uma das instituições centenárias do con-
celho de Gondomar, tendo atualmente mais de 40.000 Associados.

Associação Mutualista da Auto Sueco 
A Associação Mutualista da Auto Sueco, cuja 
Direção é presidida por Maria Elvira Santos, 
recebeu no dia 24 de janeiro a visita do pre-
sidente do Conselho de Administração da 
União das Mutualidades Portuguesas, Luís 
Alberto Silva.
O encontro, que decorreu nas instalações da 
Auto Sueco, no Porto, serviu para abordar 
diferentes temas inerentes ao Movimento 
Mutualista e à atividade da Associação Mu-
tualista formada em 2002 pelos funcionários 
daquele grupo empresarial. 

http://www.abeneficencia.org
http://www.facebook.com/ABeneficenciaFamilarASMPorto
http://www.facebook.com/ABeneficenciaFamilarASMPorto
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Os Órgãos Associativos da Liga das 
Associações Mutualistas do Porto

Os Órgãos Associativos da Liga das Associações Mutualistas do Porto reuniram-se no dia 16 
de janeiro, na sede da instituição, no Porto. O encontro contou com a presença do presidente 
do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto Silva, 
reforçando a coesão e a partilha de experiências entre os representantes das Associações 
Mutualistas que compõem os Órgãos Associativos.

A Liga do Porto foi criada em 1905 e continua a servir milhares de Associados mutualistas, 
nas áreas da Saúde, regimes complementares de Segurança Social, aconselhamento jurídi-
co, acordos de cooperação, entre outros (mais informações em www.liga.pt).

Os Órgãos Associativos da Liga do Porto são compostos, no biénio 2017-2018, pelas seguin-
tes Associações Mutualistas:

ASSEMBLEIA GERAL
PRESIDENTE
A Previdência Familiar do Porto - ASM
1º SECRETÁRIO
A Beneficiência Familiar do Porto - ASM
2º SECRETÁRIO
ASM S. Bento das Pêras de Rio Tinto

DIREÇÃO
PRESIDENTE
A Lutuosa de Portugal - AM
SECRETÁRIO
A Glória Portuguesa - ASM
TESOUREIRO
A Previdência Familiar do Porto - ASM
1º VOGAL
A Vencedora - AM
2º VOGAL
A Restauradora de Ramalde - AM

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE
A Beneficência Familiar do Porto - ASM
SECRETÁRIO
A Vencedora - AM
RELATOR
A Benéfica e Previdente - AM

MUTUALIDADES

Rádio AVFM abordou passado e presente 
d’A Mutualidade de Santa Maria

A Rádio AVFM convidou o presidente do Conselho de Administração d’A Mutualidade de San-
ta Maria para uma entrevista que abordou a história e a atividade desta Associação Mutua-
lista sedeada em Esmoriz, no concelho de Ovar. Veja aqui o vídeo da entrevista.

António Martins de Oliveira reeleito  
n’A Previdência Portuguesa

A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista elegeu no dia 14 de dezembro os 
seus Órgãos Associativos para o triénio 2018-2020 e a Lista B, liderada pelo atual presi-
dente do CA, António Martins de Oliveira, foi a escolhida entre três listas concorrentes.  
Leia aqui a notícia sobre o ato eleitoral.

Publicidade

https://www.facebook.com/radioavfm/videos/10155385902057961/?utm_term=Newsletter+n.o+39+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++08.dez.2017&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.asbeiras.pt/2017/12/martins-de-oliveira-ganha-eleicoes-na-previdencia/?utm_term=Newsletter+n.o+40+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++22+dez.2017&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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Covilhã recebe VII Encontro Nacional de 
Dirigentes Mutualistas

Agendado para 25 de outubro deste ano, o VII Encontro Nacional de Dirigentes Mutualistas 
será realizado nas instalações da ASM Mutualista Covilhanense. Depois de Coimbra em 2017, 
os dirigentes mutualistas vão reunir-se na cidade da Covilhã para debaterem temas pertinen-
tes para todo o Movimento Mutualista português, num dos principais eventos organizados pela 
União das Mutualidades Portuguesas. Clique aqui e leia a notícia da Rádio Cova da Beira.  

ASM Montepio Grandolense aprovou 
Programa de Ação

A Associação de Socorros Mútuos Montepio 

Grandolense reuniu em Assembleia Geral Or-

dinária no dia 9 de dezembro, numa sessão 

onde foram aprovados, por unanimidade, o 

Programa de Ação e Orçamento para o exercí-

cio de 2018 e o respetivo parecer do Conselho 

Fiscal. 

Recorde-se que a ASM Montepio Grandolense 

vai comemorar no próximo mês de junho 142 

anos de história mutualista no Alentejo.

Órgãos Associativos da AMUT tomaram 
posse em Gondomar

A AMUT - Associação Mutualista de Gondomar elegeu os seus Órgãos Associativos para 
o triénio 2018-2020 e a cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 15 de dezembro. A 
instituição gondomarense, que em setembro de 2017 albergou as Jornadas Mutualistas Re-
gionais, reconduziu Ângela Pereira como presidente da Direção. Conheça os novos Órgãos 
Associativos da AMUT.

ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente
Vítor Manuel Moreira Castro
Vogais
Maria Isabel G. de Araújo de Aguiar Pereira
Marinha de Fátima Querido de Sousa 
Suplente
Maria Fernanda Neves Torres

CONSELHO FISCAL 
Presidente
Maria de Fátima da Silva Ferreira
Vogais
Maria José Ferreira
David Nogueira de Sousa 
Vogal suplente
Mário João da Rocha Nogueira Ramos

DIREÇÃO 
Presidente
Ângela da Conceição Vieira Pereira
Vogais
António Albertino Martins Ferreira
Artur Manuel Silva Teixeira
Maria do Sameiro dos Santos Moura
Rogério Lisandro Pereira Soares 
Suplentes
José Ferreira Dias
José Luís Loureiro Vasconcelos
Sara Maria Marques Roma

http://www.rcb-radiocovadabeira.pt/pag/43326
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Os Órgãos Associativos 
 d’A Restauradora de Ramalde

A Restauradora de Ramalde - Associação Mutualista realizou o seu ato eleitoral durante 
a Assembleia Geral realizada no dia 16 de dezembro, no Porto. Manuel Valentim Pereira 
foi reeleito como presidente da Direção da instituição portuense, que em outubro de 2017 
comemorou 140 anos de história mutualista.

Conheça os elementos dos Órgãos Associativos recentemente eleitos.

ASSEMBLEIA GERAL
Presidente
Paulo Manuel Moz Barbosa
1º Secretário
Rui Manuel Pinto Araújo Rangel
2º Secretário
António Adriano de Andrade

DIREÇÃO
Presidente
Manuel Valentim Matos Pereira
Secretário
Horácio Teixeira Pereira Teles
Tesoureiro
Manuel da Silva Araújo
Vogais
Maria Julieta Ferreira Baptista Sampaio
Zeferino Manuel Amaral Carmo Teixeira

Suplentes
Liliana Sofia Gomes Diegues
Tânia Monteiro Moreira Rodrigues
António Luís Silva
Paulo Avelino Jesus dos Santos
Serafim José Silva Loureiro

CONSELHO FISCAL
Presidente
António Soares Vieira
Secretário
Carlos Jorge Pereira da Silva

Relator
Alírio Fernando Ferreira Pinto
Suplentes
Manuel Francisco Pizarro Sampaio e Castro
Ana Maria Cortez Fernandes Teles
Ana Paula Garganta Ferreira Santos

O 160.º aniversário do Monte-pio 
Artístico Tavirense

O Monte-pio Artístico Tavirense - Associação de Socorros Mú-
tuos celebrou o seu 160.º aniversário com um jantar comemo-
rativo realizado no passado dia 20 de dezembro, no Hotel Vila 
Galé, em Tavira.

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração 
da União das Mutualidades Portuguesas, esteve presente na 
celebração e fez questão de destacar a “marca indelével de 
160 anos de história” mas também o trabalho de revitaliza-
ção operado pelos Órgãos Associativos da instituição algarvia, 
cuja Direção é presidida por Ana Ferro.

“Estou hoje aqui acompanhado por homens e mulheres que 
representam os princípios e os valores mais profundos do Mo-
vimento Mutualista”, referiu Luís Alberto Silva. “Homens e mu-
lheres cuja dedicação, perseverança e altruísmo ajudaram a 

revitalizar o Monte-pio Artístico Tavirense depois de 
um período difícil. E quero aqui destacar o papel da 
minha caríssima amiga, Ana Ferro, que foi a primeira 
mulher a receber o prémio Mutualismo e Solidarie-
dade.

“Muitos saberão que em 2006, quando a atual Dire-
ção tomou posse, a instituição atravessava sérias di-
ficuldades. O legado da História era indiscutível mas 
também era indiscutível o desafio que tinham pela 

frente. Po-
rém, como verdadeiros mutualistas, os elementos 
dos Órgãos Associativos e seus colaboradores não 
viraram costas ao desafio de revitalizar a instituição.
A equipa liderada por Ana Ferro meteu mãos ao tra-
balho, encetou obras nos espaços físicos da institui-
ção e dinamizou a atividade do Monte-pio Artístico 
Tavirense de forma a oferecer mais e melhores ser-
viços aos Associados e seus familiares, contribuin-
do para o aumento do número de Associados. Todo 

esse trabalho deu frutos”, sublinhou o presidente do CA da UMP. 
Clique aqui e leia a notícia do jornal Postal do Algarve.

Valentim Pereira (presidente da direção da 
Restauradora de Ramalde)

https://www.postal.pt/2017/12/monte-pio-artistico-tavirense-assinala-160-anos-historia/
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A Previdência Portuguesa celebrou  
89.º aniversário a olhar para futuro

A Previdência Portuguesa (APP) assinalou no dia 11 de janeiro o seu 89.º aniversário, com 
um lanche na Casa da Mutualidade, em Coimbra, seguido de um concerto protagonizado por 
Luís Travassos e André Varandas e a  participação especial do mágico Telmo Melo. 
Clique aqui para ler o artigo do portal Notícias de Coimbra.

ASM S. Mamede de Infesta comemorou 
128 anos de história mutualista

A Associação de Socorros Mútuos de S. Mamede de Infesta atingiu uma marca significativa 
no passado dia 15 de janeiro: 128 anos de atividade mutualista no concelho de Matosinhos. 
A ocasião foi celebrada com uma sessão solene que teve a presença da Chama Mutualista, 
entregue à ASM de S. Mamede de Infesta pela Beneficência Familiar.
Leia aqui a notícia sobre o evento.

Os pequenos reis e rainhas mutualistas
A época dos Reis foi comemorada a preceito por crianças de diferentes centros infantis per-
tencentes a Associações Mutualistas. Veja imagens dos pequenos mutualistas que celebra-
ram os Reis nas cidades de Lisboa, Santa Maria da Feira e Lourosa.

Centro Infantil Dr. 
António da Costa 

Leal (Lisboa)

Centro Infantil de 
Santa Maria da Feira

Centro Infantil de 
Lourosa

https://www.noticiasdecoimbra.pt/previdencia-portuguesa-comemora-89-aniversario-concerto-luis-travassos-andre-varandas-2/?utm_term=Newsletter+n.o+41+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++12+jan.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
http://www.uf-smish.pt/comemoracoes-do-128o-aniversario-da-associacao-de-socorros-mutuos-de-sao-mamede-de-infesta/?utm_term=Newsletter+n.o+42+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++26.jan.2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
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CASES entregou Prémio António Sérgio

A 6.ª edição do Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio decorreu no dia 22 de 
janeiro, em Coimbra, na antiga Igreja do Convento de São Francisco. A cerimónia de entrega 
deste prémio, cujo júri integra a União das Mutualidades Portuguesas, contou com a presen-
ça do ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José António Vieira da Silva. 
Veja aqui a notícia da RTP.

ECONOMIA SOCIAL

Aniversários
16 fev.                     Associação de Socorros Mútuos Benaventense                              131.º aniversário

25 fev.                     A Familiar de Espinho - Associação Mutualista                           124.º aniversário

Novidades Legislativas
Decreto-Lei n.º 2/2018
Altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes

Portaria n.º 5/2018
Portaria que estabelece as normas de execução do Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de 
outubro, que institui a prestação social para a inclusão

Portaria n.º 4/2018
Altera a Portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio, que cria o programa Porta 65 - Arrenda-
mento por Jovens

Decreto-Lei n.º 84/2017
Simplifica os procedimentos de restituição de IVA às instituições particulares de solidarie-
dade social, às Forças Armadas, às forças e serviços de segurança e aos bombeiros

Decreto Regulamentar n.º 2/2018
Regula as condições de organização e funcionamento das estruturas de atendimento, das 
respostas de acolhimento de emergência e das casas de abrigo que integram a rede nacio-
nal de apoio às vítimas de violência doméstica

Foi há um ano...
janeiro 2017

UMP reuniu com Secretário de Estado da Juventude e Desporto

UMP participou em seminário sobre Cooperação com CPLP

Associações Mutualistas festejaram Dia de Reis

https://www.rtp.pt/noticias/pais/programa-que-leva-medicamentos-aos-mais-carenciados-vence-premio-antonio-sergio_n1053651#
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114484243/details/maximized?serie=I&day=2018-01-09&date=2018-01-01&utm_term=Newsletter+n.o+41+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++12+jan.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457665/details/maximized?serie=I&day=2018-01-05&date=2018-01-01&utm_term=Newsletter+n.o+41+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++12+jan.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114457610/details/maximized?serie=I&day=2018-01-04&date=2018-01-01&utm_term=Newsletter+n.o+41+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++12+jan.+2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/home/-/dre/107725088/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+42+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++26.jan.2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114561723/details/maximized?utm_term=Newsletter+n.o+42+da+Uniao+das+Mutualidades+Portuguesas++26.jan.2018&utm_campaign=UMP&utm_source=e-goi&utm_medium=email


Boletim Informativo n.º 102 | fevereiro 2018
30

agenda

info

CAMINHADA AMUT “TRILHO DA FLORESTA EM OVAR”
3 de fevereiro

Local: Ovar
Hora: 07h30 (hora de saída de Gondomar)
Promotor: AMUT – Associação Mutualista de Gondomar

FORMAÇÃO “CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL DAS 
ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL MEMBROS 
DO CNES”
8 e 9 de fevereiro

Local: Lisboa - Campus da Universidade Lusófona
Hora: 09h30
Promotor: Confecoop

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – UMP
24 de fevereiro

Local: Valongo
Hora: 09h30
Promotor: União das Mutualidades Portuguesas

43.º CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES – 
WORLD SKILLS PORTUGAL
25 de fevereiro a 2 de março

Local: Beja – Centro de Emprego e Formação Profissional
Hora: 09h00
Promotor: IEFP/World Skills Portugal

UNIVERSIDADE SÉNIOR MUTUALISTA
1 de março (início das aulas)

Local: Porto - Sede d’A Beneficência Familiar  
(Rua Formosa n.º 325, 4000 Porto)
Hora: 12h00 – 15h00
Promotor: A Beneficência Familiar – ASM do Porto

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL “QUALIFICAÇÃO, 
EMPREGO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL: NOVOS 
DESAFIOS”
8 e 9 de fevereiro

Local: Portalegre - Centro de Artes e Espetáculos
Hora: 09h30
Promotor: IEFP e CCDR do Alentejo

»

»

»

»

»


