


Luís Alberto Silva
Presidente do CA da UMP

O mês de março foi de intensa atividade para a 
União das Mutualidades Portuguesas e para vá-
rias das suas Associadas. No início do mês, em 
Coimbra, a UMP organizou uma sessão plenária 
onde os representantes das Mutualidades pude-
ram analisar e debater o anteprojeto  do novo Có-
digo das Associações Mutualistas, um documen-
to estruturante e fundamental para o futuro de 
todo o setor.

Depois, ao longo do mês, diversas Associações 
Mutualistas reuniram em Assembleia Geral um 
pouco por todo o país, sempre um momento im-
portante para o desenvolvimento e funcionamen-
to democrático de qualquer organização. Mais 
do que nunca, os Associados mutualistas devem 
participar ativamente nos processos de decisão 
das suas Associações, contribuindo para que o 
modelo mutualista se desenvolva e continue a 
ser relevante na nossa sociedade, seja à escala 
local, regional ou nacional.

Há mais de um milhão de Associados mutualis-
tas e mais de 2.5 milhões de beneficiários em 
Portugal. Todos, em conjunto, temos a obriga-
ção de defender este modelo que complementa 
como poucos a ação do Estado em diferentes 
setores de atividade, contribuindo diariamente 
para a melhoria da qualidade de vida de tantos 
portugueses.

Destaco ainda a forma como diferentes Associa-
ções Mutualistas assinalaram o Dia Internacio-
nal da Mulher (8 de março), reforçando o papel 
importantíssimo que as mulheres têm no pró-
prio Movimento Mutualista português. Quando 
cheguei ao Associativismo, eram muito poucas 
as mulheres que exerciam cargos de direção 
nas Mutualidades, uma realidade que felizmen-
te tem vindo a mudar, colocando-nos, ano após 
ano, como um exemplo de igualdade de género 
no seio da Economia Social.

Saudações mutualistas,
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CA da UMP reuniu com Secretária de 
Estado da Saúde

Luís Alberto Silva e José Carvalho, membros do Con-
selho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas, reuniram no dia 27 de março com 
a Secretária de Estado da Saúde, Rosa Zorrinho.

O encontro, que decorreu em Lisboa, permitiu aos repre-
sentantes da UMP apresentarem cumprimentos oficiais à 
Secretária de Estado, que tomou posse no passado mês de 

dezembro, além de analisarem e discutirem temas perti-
nentes para as Mutualidades no âmbito da Saúde, um dos 
fins fundamentais do Movimento Mutualista português.

Os responsáveis da UMP também convidaram pessoal-
mente a Secretária de Estado Rosa Zorrinho para es-
tar presente no evento do Dia Nacional do Mutualis-
mo, que decorrerá em Lisboa no próximo dia 6 de julho.

da esquerda para a direita: 
Luís Alberto Silva, Rosa Zorrinho e José Carvalho 
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A segunda edição da Chama Mutua-
lista continua a levar o símbolo do 
Movimento Mutualista a diferentes 
pontos do país. Nesta altura, a Chama 
Mutualista está na região Norte, tendo 
iluminado as comemorações do 148.º 
aniversário da Associação de Socor-
ros Mútuos dos Artistas de Bragança 
(ASMAB), cujo evento comemora-
tivo decorreu no dia 17 de março.
A Chama Mutualista foi depois en-
tregue pela ASMAB à sua congénere 

da Associação de Socorros Mútuos 
Freamundense, que no dia 19 de 
março cumpriu o seu 127.º aniver-
sário. A instituição, cuja direção é 
presidida por Armanda Fernandez, 
fez questão de explicar aos seus fun-
cionários e às crianças do Centro In-
fanto-Juvenil António Freire Gomes 
o significado da Chama Mutualista, 
criada pela UMP para representar 
a força, a vitalidade e a coesão do 
Movimento Mutualista português.

De Freamunde, a Chama Mutualista 
viajou até ao Minho e à Associação 
Familiar Vimaranense - Associa-
ção Mutualista, sendo recebida por 
Augusto Abreu, presidente da di-
reção da instituição de Guimarães.
No início de abril, a Chama Mutua-
lista foi recebida pela Associação de 
Socorros Mútuos Restauradora de 
Avintes, onde foi acolhida pela di-
reção presidida por António Sousa.

 No Centro Infanto-Juvenil António Freire Gomes (Freamunde) 

Chama Mutualista passou por Bragança, 
Freamunde, Guimarães e Avintes

Os funcionários da ASM Freamundense ficaram a conhecer o significado da Chama Mutualista
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A Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança, cuja 
Direção é presidida por Alcídio Castanheira, celebrou o seu 148.º 

aniversário com a presença da Chama Mutualista 

A cidade de Guimarães e A Familiar 
Vimaranense - Associação Mutualista 

também albergaram o símbolo luminoso 
do Movimento Mutualista português
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A Direção da Associação de Socorros Mútuos 
Restauradora de Avintes recebeu a Chama Mutualista

 por parte da Direção d’A Familiar Vimaranense

CA da UMP reuniu em Espinho
O Conselho de Administração da União das Mutualida-
des Portuguesas reuniu no dia 16 de março, nas insta-
lações d’A Familiar de Espinho - Associação Mutualista. 
Os membros do CA da UMP analisaram as principais 
temáticas da UMP e do Movimento Mutualista portu-
guês, entre elas a Sessão Plenária Nacional, realizada 
em Coimbra.
Recorde-se que o Conselho de Administração da UMP, 
eleito para o triénio 2018-2020, é presidido por Luís 
Alberto Silva (ao centro na imagem, em representação 
d’A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualis-
ta), integrando também, da esquerda para a direita na 
imagem, José Carvalho (Associação de Socorros Mútuos 
Fraternal dos Artistas Vilafranquenses), Jani Salomé 
Silva (A Familiar - Associação de Socorros Mútuos da 
Póvoa de Varzim), José Almeida (A Familiar de Espinho 
- Associação Mutualista) e João Esteves (Associação de 
Socorros Mútuos Protetora dos Artistas de Faro).
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UMP estreita relações com 
Câmara Municipal do Porto

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, esteve no 
passado dia 13 de março nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Porto para uma reunião com o vereador 
Fernando Paulo, responsável pelo pelouro da Habitação e Coesão Social e pelo pelouro da Educação.

O encontro serviu para reforçar as relações institucionais entre a UMP e a autarquia portuense, numa cidade com 
grande tradição mutualista e onde estão sedeadas algumas das mais ativas Associações Mutualistas do país. O 
vereador Fernando Paulo também esteve presente, por exemplo, nas comemorações do 141.º aniversário d’A Be-
neficência Familiar, no Palácio do Bolhão, no Porto, realçando o importante papel das Mutualidades na cultura 
associativa da cidade.

Conselho Nacional da CNPDPCJ
O Conselho Nacional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) 
reuniu no dia 26 de março, em Lisboa, com a presença de Ana Maria Silva, representante da União das Mutualidades 
Portuguesas. Foi a primeira reunião do ano deste organismo oficial e também a primeira reunião desde a nomeação 
da nova presidente da CNPDPCJ, Rosário Farmhouse.

Nesta reunião, os comissários analisaram as áreas funcionais e o plano de atividades desta comissão para 2018, do 
qual faz parte o Encontro Nacional a realizar entre os dias 21 a 23 de maio, na Figueira da Foz. Outro dos assuntos 
em discussão foi também o recente tratamento jornalístico de temas relacionados com as Comissões de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ), que deu origem a um comunicado oficial do Conselho Nacional da CNPDPCJ.

Ao longo do mês de março, a União das Mutualidades Portuguesas 
participou em reuniões de diferentes organismos oficiais. Aqui fica 
um resumo das principais reuniões que contaram com a presença de 
representantes da UMP.

REUNIÕES UMP
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Conselho Nacional para as Políticas de 
Solidariedade e Segurança Social

A União das Mutualidades Portuguesas participou na primeira reunião do Conselho Nacional para as Políticas de So-
lidariedade, Voluntariado, Famílias, Reabilitação e Segurança Social (CNPSSS), que decorreu no dia 22 de março, em 
Lisboa. José Carvalho, membro do Conselho de Administração da UMP, esteve presente num encontro que contou 
com as intervenções, entre outros, do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e do 
Diretor-Geral da Segurança Social, José Cid Proença.

Recorde-se que o CNPSSS é um órgão consultivo que tem por missão promover e assegurar a participação dos par-
ceiros sociais, do movimento associativo e de outras entidades da sociedade civil, em articulação com as entidades 
públicas legalmente competentes para a definição e acompanhamento da execução das políticas de segurança so-
cial, políticas sociais e de família, bem como do voluntariado e da inclusão das pessoas com deficiência.

Grupo Trabalho da Rede Nacional da 
Educação Pré-Escolar

O Grupo de Trabalho para o desenvolvimento e expansão da Rede Nacional da Educação Pré-Escolar, do qual a 
União das Mutualidades Portuguesas faz parte, promoveu a sua primeira reunião no dia 23 de março, em Lisboa. 
Sara Ferreira, representante da UMP, participou nos trabalhos deste organismo que pretende empoderar a educação 
pré-escolar no sistema de ensino, garantindo que qualquer família tem possibilidade de integrar as suas crianças na 
Rede Pública. Neste sentido, o Setor Social é visto como um parceiro estratégico e as Mutualidades poderão reforçar 
a intervenção relevante que já têm também na área da Educação.

Plantar o futuro no
Centro Infantil Dr. António Costa Leal

Para assinalarem o Dia Mundial da Árvore (21 de Março) e para interiorizarem a importância das boas práticas 
ambientais, as crianças do Centro Infantil Dr. António da Costa Leal, em Lisboa, plantaram uma árvore no jardim 
daquele espaço gerido pela UMP. Uma atividade que fez as delícias das crianças e que contou com a colaboração da 
AVAAL (Associação para a Valorização Ambiental da Alta de Lisboa). Por um futuro melhor... e mais verde.
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Sessão Plenária da UMP debateu novo 
Código das Associações Mutualistas

O Movimento Mutualista português viveu um momento importante no dia 7 de março, com a realização da Sessão Plenária Nacional 
da UMP, em Coimbra, com o objetivo de analisar e debater o anteprojeto do novo Código das Associações Mutualistas. O evento, 
realizado na Casa da Mutualidade d’A Previdência Portuguesa, permitiu recolher a opinião das Associadas da UMP sobre este docu-
mento tão importante para a viabilidade, sustentabilidade e desenvolvimento das Mutualidades em Portugal. Veja algumas imagens 
do evento,.
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A Beneficência Familiar faz a ponte 
entre passado e futuro

São mais de 14 décadas de atividade mu-
tualista. A Beneficência Familiar - ASM do 
Porto encerrou oficialmente as comemora-
ções do seu 141.º aniversário no passado 
dia 10 de março, com uma cerimónia que 
começou com o hastear das bandeiras na 
sede da instituição, na Rua Formosa, e que 
incluiu uma sessão solene no bonito Palá-
cio do Bolhão, a escassos metros do futuro 
edifício-sede d’A Beneficência.

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho 
de Administração da União das Mutuali-
dades Portuguesas, esteve presente no 
evento e realçou a história e a atividade 
d’A Beneficência Familiar.

Carlos Jorge Silva, presidente da Direção 
d’A Beneficência, foi o anfitrião de uma 
sessão solene que começou com uma sui 

generis demonstração artística da Academia Contemporânea do Espetáculo (ACE), responsável pela dinamização do 
Teatro do Bolhão.
A cerimónia, que contou com dirigentes de outras Associações Mutualistas e com representantes de entidades ofi-
ciais, como o vereador da Câmara Municipal do Porto, Fernando Paulo, prosseguiu com a visualização de um vídeo 
de 14 minutos sobre a evolução histórica d’A Beneficência Familiar e da própria cidade do Porto ao longo das últimas 
14 décadas. Seguiu-se uma homenagem aos 14 associados mais antigos d’A Beneficência, todos eles com mais de 
nove décadas de vida, e ao associado mais jovem, com apenas 2 anos de idade.

Novo edifício-sede

O projeto do novo edifício-sede d’A Beneficência, orçado em quase 5 milhões euros, também foi publicamente 
apresentado nesta sessão, num vídeo que permitiu desvendar um espaço moderno e multifuncional, próximo da 
atual sede e pensado para servir os 50 mil associados da instituição.

A Beneficência Familiar também assinou formalmente um acordo de cooperação com a Academia Contemporânea 
do Espetáculo, que permitirá aos seus associados terem pelo menos 40 por cento de desconto nos espetáculos da 
companhia.

Luís Alberto Silva, presidente do CA da UMP, ofereceu ao presidente da Direção d’A Beneficência uma garrafa de 
Vinho do Porto especialmente produzida para a União das Mutualidades Portuguesas por altura do XII Congresso 
Nacional do Mutualismo.

“É particularmente significativa a homenagem que A Beneficência fez hoje aos seus Associados mais antigos e ao 
seu Associado mais jovem, como se a riqueza e o legado do passado fossem a melhor ponte para um futuro feito de 
crescimento, de renovação e de sucesso”, referiu Luís Alberto Silva. “Esta ponte entre o passado e o futuro leva-me 
a destacar aqui a atuação e a dedicação do atual presidente da Direção, o Dr. Carlos Jorge, e também o trabalho feito 
ao longo de décadas pelo seu antecessor, o Sr. António Reis, cuja amizade e exemplo de vida muito prezo e que foi 
inclusive meu colega no Conselho de Administração da UMP”, recordou.
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“Seria, talvez, mais cómodo que as Associações Mutualistas vivessem dos louros de um passado incomparável, agar-
radas unicamente à história de um modelo, o modelo mutualista, que nasceu no nosso país há mais de 720 anos.
“Mas é também uma lei fundamental da Natureza que os organismos se renovem para não morrerem. Os diferentes 
projetos em curso n’A Beneficência Familiar, culminados pela construção de um novo e multifuncional edifício-sede, 
são a prova de que a instituição está atenta às exigências e às necessidades da sociedade moderna, uma sociedade 
que, permitam-me a afirmação, precisa, mais do que nunca, do modelo social e económico defendido pelo Mutua-
lismo”, afirmou o responsável da UMP.

Depois de uma visita guiada à bela Sala D. Maria II do Palácio do Bolhão, A Beneficência Familiar serviu um Porto de 
Honra às dezenas de convidados da cerimónia.
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Candidaturas abertas para o  
Prémio Inovar para Melhorar 2018

Estão abertas as candidaturas ao “Prémio Inovar para Melhorar” (PIPM), uma distinção atribuída anualmente pela 
União das Mutualidades Portuguesas e que visa galardoar uma Associação Mutualista que tenha implementado um 
projeto que constitua um exemplo de inovação e modernidade.

O prazo para a apresentação de candidaturas decorre até ao próximo dia 11 de maio (sexta-feira), sendo a listagem 
das candidaturas divulgada publicamente no dia 20 desse mês. O júri do prémio terá depois um período de análise 
das candidaturas, que decorrerá até ao dia 25 de junho, estando a entrega pública do galardão agendada para o 
evento do Dia Nacional do Mutualismo, a 6 de julho, em Lisboa.

Recorde-se que em 2017, a Mutualista Covilhanense venceu o Prémio Inovar para Melhorar com o seu projeto “No 
Horizonte das Demências”.

Para submeterem a candidatura, os interessados deverão preencher o formulário disponível através do website do 
PIPM, disponível em http://pipm.mutualismo.pt/#formulario.

O regulamento das candidaturas poderá ser consultado em http://mutualismo.pt/portal/images/REGULAMENTO.
pdf.

Em breve serão anunciados os elementos que compõem o Júri que analisará as candidaturas. O Prémio Inovar Para 
Melhorar 2018 será posteriormente entregue pelo júri no dia 6 de julho de 2018, durante a comemoração do Dia 
Nacional do Mutualismo, em Lisboa.

Publicidade

http://mutualin.pt/#/home
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A Restauradora de Ramalde 
Associação Mutualista

Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, esteve no dia 
8 de março nas instalações d’ A Restauradora de Ramalde - Associação Mutualista, para uma reunião com a direção 
da instituição portuense. O responsável da UMP mantém, assim, uma política de proximidade e de contacto regular 
com as Associações Mutualistas, tendo abordado diferentes assuntos pertinentes para A Restauradora de Ramalde 
e para todo o Movimento Mutualista português.

Adicionalmente, os diretores d’A Restauradora de Ramalde quiseram assinalar o Dia Internacional da Mulher ofere-
cendo rosas nas imediações da sede da instituição, no Porto. Veja as imagens da iniciativa.

UMP PELO PAÍS
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ASM Restauradora de Avintes
Luís Alberto Silva, presidente do Conselho de Administração da União das Mutualidades Portuguesas, esteve no dia 
14 de março nas instalações da Associação de Socorros Mútuos Restauradora de Avintes. O responsável da UMP 
reuniu com a direção da instituição gaiense, presidida por António Sousa, num encontro que abordou diferentes 
temáticas relacionadas com a Restauradora de Avintes e o Movimento Mutualista português.

Recorde-se que a ASM Restauradora de Avintes é uma das instituições centenárias do concelho de Vila Nova de Gaia, 
preparando-se para cumprir 125 anos de história no próximo mês de julho.

A Lutuosa de Portugal
Associação Mutualista

O presidente do Conselho de Administração da 
União das Mutualidades Portuguesas, Luís Alberto 
Silva, esteve no dia 13 de março nas instalações 
d’A Lutuosa de Portugal - Associação Mutualis-
ta, reunindo com a direção presidida por Miguel 
Castro. O responsável da UMP prosseguiu, assim, 
a política de proximidade e de contacto regular 
com as Associações Mutualistas do país.

A Lutuosa de Portugal, recorde-se, tem uma his-
tória de 90 anos de atividade mutualista na cida-
de do Porto, presidindo também à Liga das Asso-
ciações Mutualistas do Porto. Consulte o website 
d’A Lutuosa de Portugal em www.amlutuosa.pt.
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SIC destaca Centro de Acolhimento da 
ASMAB

O Centro de Acolhimento a Vítimas de Violência 
Doméstica, criado e dinamizado pela Associação 
de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança (AS-
MAB), é um projeto que tem merecido reconhe-
cimento público e a atenção de alguns dos princi-
pais órgãos de Comunicação Social.

A SIC foi um dos mais recentes media nacionais a 
destacar o projeto da ASMAB. Veja o vídeo neste 
link.

Mutualidades portuguesas celebraram 
Dia Internacional da Mulher

A 8 de março celebrou-se o Dia Interna-
cional da Mulher e a data não passou des-
percebida a diversas Associações Mutua-
listas espalhadas pelo país. A Mutualista 
Covilhanense, A Restauradora de Ramal-
de, a Associação Mutualista de Arcozelo, 
A Beneficência Familiar, a AMUT - Asso-
ciação Mutualista de Gondomar, e a As-
sociação de Socorros Mútuos Setubalense 
foram apenas algumas das Mutualidades 
que assinalaram o Dia Internacional da 
Mulher.

A Revista MUT n.º 10, editada pela União 
das Mutualidades Portuguesas, publicou 
um artigo da autoria da professora e in-
vestigadora Virgínia Baptista sobre o pa-
pel histórico das mulheres no Movimento 
Mutualista português. Clique aqui para ler 
o artigo intitulado “As mulheres no Movi-
mento Mutualista em Portugal”.

MUTUALIDADES

https://www.facebook.com/131961653543109/videos/1903361933069730/
https://www.facebook.com/131961653543109/videos/1903361933069730/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1470673423054957.1073742016.614200542035587&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1470673423054957.1073742016.614200542035587&type=3
https://www.facebook.com/restauradoraderamalde/posts/2028490834098575
https://www.facebook.com/restauradoraderamalde/posts/2028490834098575
http://www.mutualista.pt/feliz-dia-internacional-da-mulher
https://www.facebook.com/ABeneficenciaFamilarASMPorto/posts/674607092725563
https://www.facebook.com/amut.pt/posts/183008412312493
https://www.facebook.com/amut.pt/posts/183008412312493
https://www.facebook.com/socorrosmutuos/posts/1629088003794587%20/
https://www.facebook.com/socorrosmutuos/posts/1629088003794587%20/
https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1642769102478354
https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1642769102478354
https://www.facebook.com/mutualidades.portuguesas/posts/1642769102478354
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Associação Artística de Socorros 
Mútuos “19 de Março” comemorou 

126.º aniversário
O dia 19 de março foi um momento 
significativo para a Associação Artís-
tica de Socorros Mútuos “19 de Mar-
ço”, que comemorou 126 anos de 
história e de atividade mutualista.

Fundada em 1892, a instituição se-
deada em Tondela continua a pros-
seguir os ideiais mutualistas, sendo 
uma das associações centenárias do 
distrito de Viseu.

CASES reuniu em 
Assembleia Geral

A Assembleia Geral da Cooperativo António Sérgio para a 
Economia Social, reunida no dia 26 de março, em Lisboa, 
teve a presença de todos os seus membros e aprovou, por 
unanimidade, a Proposta de Relatório de Gestão e Contas 
do ano de 2017, apresentada pela direção, e o parecer do 
Conselho Fiscal.

Recorde-se que a UMP, através de Luís Alberto Silva, pre-
side ao Conselho Fiscal da CASES.

UMP no Seedcamp 
do Elevator Pitch

A União das Mutualidades Portuguesas participou no 
Seedcamp do concurso de empreendedorismo “Ele-
vator Pitch – IdeiasQueMarcam”, promovido pela Re-
presentação da Comissão Europeia em Portugal e que 
decorreu no dia 6 de março nos Paços do Concelho da 
Câmara Municipal do Porto.

Saiba mais sobre o Elevator Pitch neste link: http://
www.elevatorpitch.bolsadoempreendedorismo.pt/
seedcamp/

ECONOMIA SOCIAL
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Aniversários
4 abril.   A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista    121.º aniversário

14 abril.           Associação de Socorros Mútuos de S. Bento das Peras de Rio Tinto        123.º aniversário

Novidades Legislativas
Resolução da Assembleia da República n.º 72/2018
Recomenda ao Governo a promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens

Resolução da Assembleia da República n.º 77/2018
Recomenda ao Governo a elaboração e implementação urgente de um novo Plano Nacional de Preven-
ção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Declaração de Retificação n.º 9/2018
Retifica o Decreto-Lei n.º 2/2018, de 9 de janeiro, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que 
altera o regime contributivo dos trabalhadores independentes, publicado no Diário da República, 1.ª 
série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2018

Portaria n.º 70/2018
Portaria que fixa as normas regulamentares necessárias à repartição dos resultados líquidos de explora-
ção dos jogos sociais atribuídos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Despacho n.º 8595/2017
Procede à atualização dos apoios financeiros ao pré-escolar para o ano letivo de 2017-2018

Workshop “Quem cuida do 
cuidador?” 

Local: Sede d’A Beneficência 
Familiar (Porto)
Hora: 14h30
Promotor: A Beneficência 
Familiar ASM

AMUT Tertuliando - Camin-
hos de Santiago 

Local: Sede da AMUT (Gon-
domar)
Hora: 19h00
Promotor: AMUT (Gondomar)

AGENDA ABRIL
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Games for Good 

Local:  IADE Creative  
University (Lisboa)
Hora: 18h00 
Promotor: Universidade 
Europeia

II Feira de Economia Social da Região de Caste-
lo Branco [Feira Social IN] 

Local: Biblioteca Municipal de Castelo Branco 
Hora: 10h00
Promotor:  Amato Lusitano - Associação de De-
senvolvimento | CLDS 3G Castelo Branco - Capaci-
tar, Empreender, Incluir

V Encontro de Psicologia 
de Esmoriz - Educar para 
Prevenir 

Local: Auditório da Junta de 
Freguesia de Esmoriz
Hora: 09h30 
Promotor: Gabinete Psicosso-
cial - J. F. de Esmoriz

13 13 a 15 19 a 22

20 e 23

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114891059/details/maximized?serie=I&day=2018-03-20&date=2018-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114904483/details/maximized?serie=I&day=2018-03-22&date=2018-03-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114834168/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/114832291/details/maximized?serie=I&day=2018-03-08&date=2018-03-01
https://dre.pt/home/-/dre/108231565/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=108231490


Foi há um ano...
março 2017

Website do XII Congresso Nacional do Mutualismo ficou online

UMP reforça que Educação é prioridade do Mutualismo

Tondela recebeu Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas


