
Discurso do Presidente Pinto Moreira 

Sessão comemorativa 125º aniv. Assoc. Mutualista ‘Familiar de Espinho 

      

Ex.mo Presidente Conselho de Administração da União das Mutualidades, Dr. Luis Alberto Silva,  
Ex.mo Presidente da Assembleia Geral da Familiar de Espinho, Senhor António Manuel, 
Ex.mo Presidente da Direcção de “A Familiar de Espinho”, caro amigo José Almeida, 
Caras e caros associados da instituição e, de forma especial, aqueles que hoje vão ser 
homenageados com mais de 70 anos de vida associativa 

Com uma presença em Portugal de mais de 200 anos, as associações mutualistas são instituições 
de caracter particular e de solidariedade social com um número de associados difícil de quantificar, 
que realizam nos interesses destes e das suas famílias, fins de auxílio mútuo, com o propósito de 
conceder e garantir benefícios no âmbito da segurança social e da saúde. 
Estamos hoje aqui para assinalar os 125 anos da Associação Mutualista “A Familiar de Espinho” que 
nasceu como Associação de Socorros Mútuos, fundada em 1894. 

Era o único meio de acesso gratuito à assistência médica e medicamentosa para os seus associados 
e familiares, numa população constituída por pescadores e operários com baixos recursos e sem 
apoios institucionais. Os seus benefícios abrangiam a atribuição de subsídios em várias áreas, na 

doença, no desemprego, acidentes de trabalho, funeral entre outros. 
Essas atribuições foram substituídas pelos Seguros Sociais Obrigatórios em 1919 e posteriormente 
pela Caixa Nacional de Previdência. 
Mas, o contributo social e humanitário das associações mutualistas foi, ao longo destes anos, um 

complemento inestimável para respostas sociais que o estado não garante aos cidadãos, sobretudo 
aos de menores recursos e carecidos de apoios sociais. 
Esta Associação que hoje aqui homenageamos é uma das instituições mais antigas do concelho de 
Espinho e uma das mais sólidas e sustentáveis. 
A Familiar de Espinho e os seus corpos sociais alargaram as valências e os serviços que prestam à 
população com a instalação de uma clínica e de uma farmácia, deixando apenas de subsistir com a 

atribuição e receitas oriundas das quotizações dos associados para os subsídios fúnebres. 
A adopção de regras e mecanismos de gestão empresarial e inovação nos procedimentos e na 
imagem introduzidas em 2012 pela atual direcção da associação mutualista criaram novos postos 
de trabalho e geraram novos empregos, assegurando uma oferta de novos e modernos serviços na 
área da saúde, fazendo da Familiar de Espinho um importante agente local da chamada economia 
do terceiro sector ou da economia social. 
Saúdo a direcção atual na pessoa do senhor José Almeida, todos os colaboradores, os associados 

que ao longo destes 125 anos contribuíram com o seu trabalho, dedicação e empenho para que 

Espinho e a sua população tenham hoje uma instituição exemplar e uma referência entre as 
associações mutualistas do país. 
Sei que é objectivo da direcção continuar a crescer e a melhorar a qualidade na prestação de 
serviços, aos seus associados e à população em geral. 
Bem hajam por essa preocupação e por esse objetivo tão determinante em tempos de dificuldades 
acrescidas para os cidadãos que se confrontam diariamente com a falta de respostas em serviços 

públicos essenciais, particularmente no Serviço Nacional de Saúde. Não vou aqui repetir tudo que 
vemos, ouvimos e lemos acerca do que se está a passar no sector da Saúde nos serviços que 
compete ao Estado assegurar e garantir. 
Hoje é fundamental o vosso papel, o trabalho e os serviços alternativos e complementares que as 
associações mutualistas prestam aos cidadãos para substituir e remediar o que o Estado não 
garante. 

O Município e a Câmara de Espinho que aqui represento, está ao lado desta e de outras instituições 
para colaborar, apoiar e estimular quem contribui para dinamizar o associativismo, a economia 
local e aumentar a qualidade e diversidade dos serviços prestados aos cidadãos. 
Parabéns à “Familiar de Espinho” pelos seus 125 anos. 
Um tributo e agradecimento aos seus fundadores. 

À sua direção, colaboradores e a todos os associados, o meu reconhecimento. 

O Presidente da Câmara, 

(Joaquim José Pinto Moreira, Dr.) 


