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E D I T O R I A L
Depois de um interregno de três anos 
retomamos a publicação da nossa re-
vista.
Porque esta paragem?!
Porque todo o empenho estava di-
recionado na obra da nova sede, 
de importância primordial para criar 
condições físicas para o funcionamen-
to dos nossos serviços.
Agora é tempo de retomar rotinas e a 
nossa revista terá que ser uma rotina 
periódica...
Durante este tempo de interregno a 
rotina do nosso Portugal manteve-se... 
com os problemas de sempre, alguns 
em claro agravamento:
- Continuam a faltar profissionais na área 
da saúde pública, enquanto muitos, for-
mados nas nossas universidades, têm 
que buscar oportunidades na emigração.
- Os escândalos de corrupção, tor-
naram-se tão rotineiros que já nem 
causam surpresa.
- A justiça continua com a “vagarosa 
lentidão” que torna difícil acompanhar 
a capacidade evolutiva dos infractores.
- O número de bilionários aumenta ao 
mesmo ritmo a que aumenta o núme-
ro de pobres.

- A ganância dos homens, agora sem 
rosto porque mascarada pelas siglas 
das multinacionais, continua a ver o 
ser humano apenas como recurso hu-
mano.
Enfim tudo dentro da “normalidade”. 
Tudo tão rotineiro que acabamos por o 
assimilar e tornar-mo-nos indiferentes 
à pobreza e desgraça que vive pare 
des meias connosco.

Enquanto isso o mundo continua a 
girar em torno do sol com a imutabili-
dade matemática de sempre...
Mas, entretanto algo mudou na nossa 
associação...!
- Foi inaugurada a nova sede social.
- Foram aumentados os serviços.
- Foram criadas condições dignas 
para os associados.
- E ainda continuamos na “luta” pela 
instalação de uma farmácia social.
Somos resilientes, continuamos a lutar 
pelos nossos objectivos, continuamos 
a acreditar que podemos contribuir 
para fazer a diferença, continuamos a 
sonhar que o mundo pode ser melhor...

Continuamos a acreditar que 
ªmútuos somos mais fortesª

        A Direcção
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A  R E S TA U R A Ç Ã O  D A  R E S TA U R A D O R A

Desde o início do século XX que 
a sede da Associação se situava 
em Avintes, na Rua 5 de Outubro, 
perto ao Padrão do Alferes, num 
espaço alugado. 
As exigências evolutivas da so-
ciedade, acrescidas da acção do 
tempo e da falta de manutenção, 
tornaram obsoletas as instalações, 
com graves problemas de segu-
rança e impróprias para o funcio-
namento dos serviços da asso-
ciação.
Tudo isso contribuía para a ima-
gem envelhecida que a associação 
projectava para o exterior.
Era urgente que soprassem ventos 
de mudança...
As eleições dos órgãos sociais 
em 2010, foi o passo que levou à 
“restauração” da associação.
Os órgãos sociais então eleitos 
criaram uma nova dinâmica de 

gestão, com contenção de cus-
tos, gestão eficiente dos recur-
sos e aproveitando a conjuntura 
bancária, conseguiram estabelecer 
uma situação financeira estável e 
consolidada. 
Alavancados nessa saúde finan-
ceira, definiram como objectivo a 
construção de um edifício sede 
que permitisse albergar, condigna-
mente, os serviços existentes e a 
implementação de novas valên-
cias. 
A Restauradora, apesar de contar 
na altura 117 anos de existência, 
não era detentora de património, 
para além dos valores existentes 
em depósitos bancários que, à 
data, não chegava a trezentos mil 
euros, muito aquém dos cerca de 
dois milhões que o estudo actu-
arial indicava serem necessários 
para garantir as suas obrigações.
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Depois de varias diligências foi ad-
quirido o prédio onde funcionava 
a sede e o terreno limítrofe, com 
uma área de cerca de 4500m2. 
Passando a associação a ser pos-
suidora de um terreno com uma 
área que lhe possibilitava instalar 
as suas valências e crescer, diver-
sificando-as.
Após analisar e debater interna-
mente, nos Órgãos Sociais, as di-
versas opções, foram definidas as 
áreas e valências a desenvolver, 
tendo em conta as necessidades 
da área de influência da asso-
ciação. 
Com o apoio da câmara municipal 
de Vila Nova de Gaia, que 
executou todos os projectos, fez 
as demolições e os desaterros e 
assumiu a construção dos muros 
de vedação e todos os arruamen-
tos, foi impantado o edifício, que 
foi inaugurado no ano em que a 

Associação celebrou o seu 125º 
aniversário.
Numa primeira fase foi instalada 
a sede social da associação, com 
os serviços administrativos e, pro-
visoriamente, os serviços clínicos 
e aguarda-se a atribuição de um 
alvará para implantação de uma 
farmácia social. A situação da 
farmácia está pendente de uma 
decisão do tribunal administrativo 
porquanto foi interposta uma acção, 
pela Associação Nacional de Farmá-
cias, tendente à não atribuição do 
alvará.
Este impasse da instalação da 
farmácia impediu que se iniciasse 
a segunda fase da obra, que cons-
tará da construção de uma clínica 
com fisioterapia.
Considerando o espaço de terreno 
disponível e os fins estatutários da 
associação, perspectiva-se que, 
numa terceira fase, seja implemen-
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tado um equipamento de apoio à 
terceira idade.
No actual contexto vivencial da 
sociedade portuguesa, nota-
se um aumento exponencial 
do recurso aos serviços da 
associação, porquanto os serviços 
médicos estatais estão a denotar 
incapacidade de resposta, devido 
à saída de muitos médicos do 
Sistema Nacional de Saúde e as 
taxas moderadoras, cobradas 
nos serviços de saúde estatais 
condicionam o acesso às consultas 
de saúde, sendo que o valor 
cobrado, nos serviços médicos da 
associação, é muito inferior. 
Assim se o mutualismo, na sua 
vertente fúnebre, poderá estar 
em declínio as outras valências 
enquadradas neste modelo 

associativo apresentam-se com 
um importante meio de garantir às 
populações o acesso a cuidados 
básicos, numa sociedade enve-
lhecida e em que o aumento 
dos custos, agravados pela 
crise financeira que enfrenta a 
sociedade, parece querer extinguir 
a classe média e em que se 
constata um aumento exponencial 
do grau de carência das famílias. 
A Associação de Socorros Mútu-
os Restauradora de Avintes, neste 
início do 2º milénio, apresenta-se 
como uma instituição solida, com 
imagem renovada, capaz de garan-
tir aos seus associados serviços 
de qualidade e com perspectiva de 
dar um importante contributo à so-
ciedade.



PÁG. 10 G E N T I S  M U T U A

C O N S O L I D A R ,  I N O VA R ,  P R O J E C TA R

A vida das associações nunca foi 
fácil. Como a vida das pessoas. No 
entanto, as pessoas que dão corpo 
às associações conseguem que 
estas ultrapassem as dificuldades, 
cuidem da valorização associativa 
e se abalancem por novos objec-
tivos, que dêem resposta às suas 
necessidades.
As associações mutualistas são 
disso um exemplo e a nossa tem 
demonstrado, no passado recente, 
que o mutualismo mantém as suas 
virtuosidades e caminha na senda 
empreendedora para criar novos 
serviços e novas valências, agora 
que está cumprido o grande pro-
jecto das novas instalações. 
È fundamental o fortalecimento do 
mutualismo. Para isso é necessário 
que o Poder Central assuma, de 
forma inequívoca e clara, o recon-
hecimento das especificidades 
próprias deste sector da economia 
social. Não basta reconhecer no 
preâmbulo do Código das Mutuali-
dades o carácter democrático das 
associações, quando o articulado 
estipula sistemas de representa-
tividade que contrariam o princípio 
universal da participação directa 
dos associados.
O mutualismo actua como res-
posta às legítimas aspirações dos 
cidadãos pela satisfação de ne-

cessidades básicas, com acesso 
a serviços fundamentais, criados 
pelas próprias associações. A nos-
sa associação que tem centrado a 
sua actividade na área do subsídio 
de funeral e nos serviços médicos, 
pretende uma melhor intervenção 
nestas valências, fortalecendo-as 
e criando outras. 
No entanto, projectos sociais que 
parecem de concretização óbvia 
esbarram em empecilhos criados 
por organizações empresariais, 
que professam o lucro, e tentam 
impedir os cidadãos de acede-
rem a serviços, através das suas 
mutualidades, em condições mais 
vantajosas que as praticadas pelo 
sector empresarial privado. O 
caso da contestação que fazem à 
abertura de uma farmácia social 
na nossa associação é elucidativo 
dessa prática.
Temos um longo caminho a percor-
rer para concretizarmos projectos 
anunciados e criarmos condições 
para, de forma sustentável, colo-
car novos serviços à disposição 
dos associados.
Na senda do recente protocolo 
estabelecido com uma congénere 
da cidade do Porto, que possibilita 
serviço médico domiciliário, medi-
ante pequena contribuição, pode a 
Restauradora de Avintes organizar 
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novos projectos ou constituir novas 
valências, sabendo-se, que cada 
acção inovadora representa um 
enorme desafio para os dirigentes.
A consolidação e o desejável 
aumento do número de associados 
são fundamentais para a sustenta-
bilidade da nossa associação, 
porquanto as quotas dos asso-
ciados representam 90% das re-
ceitas. Sendo preocupação dos 
órgãos sociais, a filiação de mais 
cidadãos deve ser motivação 
de cada associado. Assim, os 
projectos tornar-se-ão mais 
exequíveis.

O Conselho Fiscal
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Neste inicio de década, as noti-
cias que nos chegam, através da 
comunicação social, são desola-
doras , continentes assolados por 
catástrofes naturais, colocam na 
ordem do dia, o impacto negativo 
de um desenvolvimento sem res-
peito pelo meio ambiente e seus 
recursos naturais. Os conflitos 
sucedem-se um pouco por todo o 
globo, sem qualquer razão apar-
ente, muitas vezes assentes no ex-
tremismo religioso, numa qualquer 
estratégia de domínio militar ou 
logica de mercado. É neste mundo 
de crispação, inseguro e desigual, 
que uma sociedade organizada 
como a da Noruega faz a dife-
rença, nesse reino nórdico, o big 
brother fiscal, deixou de ser um 
meio para bisbilhotice, para dar 

lugar a um mecanismo em prol da 
sociedade, onde todos sabem que 
a contribuição dos mais abastados 
irá contribuir para a eficiente apli-
cação de recursos na  resolução 
dos principais problemas da socie-
dade, aplicando-se a velha máxi-
ma um por todos, todos por um 
máxima essa, que deverá perdurar  
como pilar dos princípios do movi-
mento mutualista.
Por cá, nesta bela e ocidental 
praia, vivemos a sociedade 
dos resignados, resignados ao 
status quo de uma impoluta e 
aburguesada classe politica, 
cujo os seus proveitos, são 
representados  e orquestrados, 
num qualquer escritório de 
advocacia e colocados em lugar 
cimeiro, bem acima dos interesses 

M U T U A L I S M O 
PEÇA DE ENGRENAGEM DE UMA SOCIEDADE DESENVOLVIDA E SUSTENTÁVEL
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de uma  sociedade, que teima 
em não se organizar. E exemplos 
não faltam no nosso quotidiano, a 
saúde apresenta graves lacunas e 
a justiça não corresponde ao que 
dela se espera, prova irrefutável 
disso mesmo, o arrastar da 
infindável ação judicial, instaurada 
pela ANF* ao INFARMED *, 
visando impossibilitar a abertura 
da farmácia social, por parte 
da Associação Restauradora, 
penalizando no fim de linha 
os associados Mutualistas e 
os Avintenses em geral.  Será 
essa a rezão maior, para um 
cerrar de fileiras na Associação 
Restauradora, onde os seus 
dirigentes deverão dar continuidade 
ao caminho de progresso iniciado 
em 2011, data marcante para a 
instituição, que não é mais, do 
que o inicio de uma longa jornada, 
onde novos desafios surgirão, 
colocando à prova a sua classe 
dirigente.
No entanto, a vida da Associação 
não se confina única e 
exclusivamente à sua gestão, os 
seus associados são o verdadeiro 
pulmão da nação Mutualista, 
devendo alterar a sua postura de 
meros contribuintes de quotas, 
passando a activos participantes 
nas iniciativas da ASMRA* com o 
seu contributo critico, partilhando 
as suas ideias nas assembleias 

e eventos para os quais são 
convocados. Não é de mais 
lembrar que, quanto maior for a 
sua participação, mais visibilidade 
e impacto terão as iniciativas 
e decisões tomadas, junto das 
instâncias e organismos tutelares.

“ No esforço conjunto e na união 
de muitos, encontramos a solução 
para as dificuldades de uns quan-
tos “

O dirigente associativo,
Fernando Luís de Sousa Moreira

ANF* Associação Nacional de Farmácias.
INFARMED* Autoridade Nacional do Me-
dicamento e Produtos de Saúde
ASMRA* Associação de Socorros Mútuos 
Restauradora de Avintes 
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A Beneficência Familiar - Associação de Socorros Mútuos 
A Familiar - Associação de Socorros Mútuos da Póvoa de Varzim 
A Familiar de Espinho Associação Mutualista 
A Familiar de Grijó – Associação Mutualista 
A Mutualidade de Santa Maria - Associação Mutualista 
A Previdência Familiar do Porto - Associação de Socorros Mútuos 
A Previdência Portuguesa - Associação Mutualista 
A Restauradora de Ramalde – Associação Mutualista 
A Vencedora – Associação Mutualista 
Associação Alcacerense de Socorros Mútuos 
Associação Artística de Socorros Mútuos “19 de Março” 
ASM “Montepio Filarmónico” 
ASM “Mutualista Covilhanense” 
ASM “Protectora dos Artistas” de Faro 
ASM “Restauradora” de Avintes 
ASM 1º de Dezembro 
ASM Benaventense 
ASM de S. Francisco de Assis de Anta 
ASM de São Bento das Pêras de Rio Tinto 
ASMde São Mamede de Infesta 
ASM dos Artistas de Bragança 
ASM e Fúnebre do Concelho de Valongo 
ASM em Modivas 
ASM Familiar Vimaranense 
ASM Fraternal dos Artistas Vilafranquenses 
ASM Freamundense - Associação Mutualista 
ASM Fúnebre Familiar N. Sª da Conceição de Lever e Freguesias Circunvizinhas 
ASM Fúnebre Nosso Senhor dos Aflitos de Valadares 
ASM Setubalense 
AM da Auto-Sueco, Lda 
AM de Arcozelo 
AM de Moreira da Maia e Freguesias Circunvizinhas 
AM dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Gondomar 
AM dos Trabalhadores da Câmara Municipal de S. Pedro do Sul 
ASM Marítima e Terrestre da Vila de Sesimbra 
Glória Portuguesa (Associação de Socorros Mútuos) 
Legado do Caixeiro Alentejano - Associação Mutualista 
Liga das ASM do Porto-Federação de Associações de Socorros Mútuos 
Monte-Pio Artístico Tavirense - Associação de Socorros Mútuos 
Montepio Comercial e Industrial - Associação de Socorros Mútuos 
MUDIP - Associação Mutualista Diplomática Portuguesa 
Mutuália - Federação Mutualista 
O Porvir da Família Telegrafo Postal - Associação Mutualista
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I N A U G U R A Ç Ã O  D A  N O VA  S E D E 
A S S O C I A Ç Ã O  D E  S O C O R R O S  M Ú T U O S  R E S TA U R A D O R A  D E  AV I N T E S

No ano em que celebrou 125 Anos 
de vida mutualista, a Associação 
de Socorros Mútuos Restauradora 
de Avintes inaugurou a sua nova 
sede social.
A inauguração foi o culminar de 
um processo iniciado em 2013.
Até 2014, a Associação não era 
detentora de qualquer património 
imóvel, funciondo os seus serviços 
num edifício alugado, que tinha 
enormes deficiências e não tinha 
a dignidade a que uma associação 
centenária e com mais de onze mil 
associados, faz jus.
Há cinco anos, foi adquirido o pré-
dio onde estava instalada, bem 
como os edifícios e terreno adja-
centes e foi iniciado o processo 
conducente à construção de uma 
sede social e uma clínica.
Em 15 de Dezembro de 2018, foi 
inaugurada a sede social, que 
corresponde à primeira fase da 

obra. No primeiro piso, do novo 
edifício, estão a funcionar os 
serviços administrativos e os 
serviços de saúde, estes até à 
construção da futura clínica.
O rés do chão, destina-se a 
instalação de uma farmácia social. 
A implementação dessa valência 
está pendente de decisão judicial, 
porquanto a Associação Nacional 
de Farmácias interpôs uma acção, 
tendente à não concessão do 
alvará pelo INFARMED.
Os custos da construção do novo 
edifício foram suportados pela 
associação, tendo contado com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Gaia que: elaborou todos os pro-
jectos, realizou as demolições, fez 
os desaterros, construiu os muros 
de vedação e isentou das taxas 
municipais, falta ainda concluir o 
arruamento, que fará a ligação de 
Rua 5 de Outubro à Rua de Pon-
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teceso, tendo a Associação cedido 
o terreno e sendo a obra realizada 
sob responsabilidade da Câmara 
Municipal.
Na placa da inauguração, descer-
rada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Gaia, pode ler-se: “A 
cimentar sonhos construímos a 
nossa casa mútua”, frase que ates-

ta o culminar do sonho da família 
mutualista avintenses.
Mas, sempre que um sonho se 
concretiza, outros novos se apre-
sentam para desafiar a capaci-
dade mútua do ser humano...!
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I N A U G U R A Ç Ã O  D A  N O VA  S E D E 
D I S C U R S O  D O  P R E S I D E N T E

“Esta Sessão Solene que hoje re-
alizamos é duplamente festiva. 
Em primeiro lugar porque cele-
bramos o nosso 125º aniversário 
e, sendo um múltiplo de 25, en-
quadra-se no número de anos que 
convencionalmente se releva. 
Para celebrar aniversários, inde-
pendentemente do número de 
anos, apenas é preciso ter nasci-
do e esperar que o tempo passe, 
o que ocorre naturalmente e com 
a imutabilidade do movimento dos 
astros e a precisão das coisas 
matematicamente certas...! 
Em segundo lugar porque inaugu-
ramos a nossa nova sede social. 
E para isso é preciso ter sonhos, 
cimenta-los bem e, com essa ar-
gamassa, ir pondo pedra sobre 
pedra e, com resiliência, lutar con-

tra as adversidades e assim ir 
construindo o futuro.
“O Sonho Comanda a Vida”, são 
as palavras do poeta...
As obras apenas nascem quando 
os homens são capazes de sonhar...
Esta nossa casa mútua, que hoje 
inauguramos, era um sonho de an-
tanho da nossa associação. Como 
se encontra registado em várias 
actas, já desde os anos 40 do sé-
culo passado.
Temos, por isso, plena consciência 
que a obra que hoje inauguramos 
não resulta apenas do sonho dos 
actuais corpos gerentes. 
Mas foram os actuais dirigentes 
que tornaram o sonho realidade.
A obra está aqui, temos orgulho 
nela e esperamos que todos 
os associados também sintam 
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vaidade desta sua casa.
 Acreditamos igualmente que todos 
os anteriores dirigentes, e muitos 
estão aqui hoje presentes, também 
eles terão orgulho desta nossa 
casa mútua e, como sabemos que 
hoje é também o sonho deles que 
se torna realidade, convidamos-
los a estarem hoje presentes, para 
poderem comungar connosco do 
prazer desta inauguração.
Para esta obra tivemos um ine-
fável apoio da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, que 
elaborou todos os projectos, fez 
as demolições e desaterros, bem 
como os muros de vedação e todos 
os arruamentos. Por toda essa 
importantíssima ajuda queremos 
agradecer à Câmara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, na pessoa do 
senhor Presidente e também na 
pessoa do senhor Vice-Presidente 
que foi o nosso principal inter-
locutor neste processo. Queremos 
também agradecer à Junta de 
Freguesia de Avintes, na pessoa 
do senhor Presidente, por todo 
o apoio que nos prestou. Quero 
ainda agradecer à União das 
Mutualidades Portuguesas por 
todo o apoio e assessoria que 
nos têm dado, nomeadamente 
no processo da candidatura à 
instalação da farmácia social.
Concretizamos um sonho. Mas os 
sonhos também têm custos...!
Mesmo com todos os apoios, esta 
obra custou à associação cerca 
de 500.000,00€. 
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500.000,00€ pagos sem apoios 
monetários de nenhuma entidade 
governamental e sem recurso a 
empréstimos bancários. Esses 
custos foram suportados, na sua 
totalidade, pelos fundos próprios 
da associação e, até à data, 
estão pagas todas as facturas ao 
empreiteiro...!
Mas quero desde já descansar os 
associados...
Em 2011, quando a maioria dos 
elementos que compõe a actual 
direcção tomaram posse, o pat-
rimónio da associação resumia-se 
a cerca de 300.000,00€ em de-
pósitos bancários.
Entretanto foi adquirido o terreno, 
com cerca de 4500 m2 e o edifício 
que se situava onde hoje nos 
encontramos, foi feita a obra que 
hoje aqui temos e, depois de tudo 
pago, a associação, para além 
do património imobiliário, ainda 
detém, em depósitos bancários, 
um valor superior ao que existia 
em 2011...!
E temos uma casa nova, com 
melhores condições, que nos 
permitirá aumentar a oferta de 
serviços aos nossos associados... 
e que irá acarretar muito mais 
despesas...!
Aproveitando os espaços dis-
poníveis foram criadas condições 
para instalar os serviços da área 
da saúde neste edifício, pelo que 
brevemente, acreditamos que 
no mês de Janeiro, os nossos 
serviços serão transferidos, na 

sua totalidade para este edifício. 
Os serviços de saúde a titulo pro-
visório...
Provisório, sim, não foi por enga-
no... disse mesmo a título pro-
visório...!
Este edifício é apenas metade do 
sonho...
Quando solicitamos o apoio ao 
Senhor Presidente da Câmara de 
Gaia para a elaboração do projec-
to para as novas instalações, so-
licitamos dois projectos...
Um para a instalação da área 
administrativa e de uma farmácia 
social e um segundo para a 
edificação de uma clínica que 
permitisse a evolução para 
Unidade de Saúde Familiar.
Por isso os serviços de saúde vão 
ficar instalados a titulo provisório... 
Porque é nossa pretensão, depois 
da instalação da Farmácia Social, 
dar continuidade ao projecto para 
a construção da clínica.
A questão da farmácia está neste 
momento dependente da respos-
ta do Infarmed ao processo que 
remetemos, em 12 de Dezem-
bro de 2016... já passaram dois 
anos...!
Agora, que temos o espaço da 
farmácia pronto, iremos fazer 
diligências para a instalação da 
mesma. E nesse processo espe-
ramos continuar a contar com o 
imensurável apoio da direcção da 
União das Mutualidades Portu-
guesas.
Quero, em nome da Direcção a 
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que presido, expressar o nosso 
agradecimento aos elementos 
que integram os órgãos sociais, 
que têm colaborado com a Di-
recção ao longo deste mandato e 
que connosco comungam do sen-
timento de regozijo pela cerimónia 
que hoje organizamos.
Temos 125 anos...
Temos um passado.... 
E vivemos um presente que nos 
faz acreditar que vamos continuar 
a ter um futuro...
Um futuro onde estejam sempre 
abertas as portas para o sonho 
poder entrar...
Triste e desgraçada associação se 
os seus dirigentes não forem ca-

pazes de sonhar...
Temos no nome “Restauradora”...
Restaurar significa provocar um 
novo recomeço.
Hoje é um dia adequado para 
jazer jus ao nome da nossa asso-
ciação...
Acreditamos que hoje, a 
Associação de Socorros Mútuos 
Restauradora de Avintes, se 
vai restaurar... Vai ter um novo 
recomeço, com nova dinâmica, 
com novo ânimo e continuando 
a manter a porta aberta para os 
sonhos poderem entrar...
Viva a Restauradora de Avintes”
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P R O T O C O L O S  2 0 2 0

Dr. Vitor Leite
Cirurgia e Medicina Oftalmológica

22 332 02 05 ou 91 780 4855

Rua António Luís Gomes 168 
R/C DRT Traz

Vila Nova de Gaia

Acima do El Corte Inglês, pagarem Metro D. João II
Rua em frente Casa China ou antes do Hotel Black Tulip

descontoespecialidadesentidade

CLIAVINTES -                                  Avintes             tel: 227836323 várias especialidades 10%

CLINÍCA CMR -                    Vila Nova de Gaia        tel: 223745446 várias especialidades 25%

CENTRO MÉDICO DE AVINTES - Avintes tel: 917774229
227842285

CLINÍCA Drª LÚISA FERNANDES - V. N. Gaia tel: 960010105
223721031

Drª ARMINDA OLIVEIRA SANTOS -   Avintes tel: 914546256
220992292

várias especialidades 5,00€

medicina dentária 3,00€

medicina dentária 5,00€

Dr. FILIPE PINA -               Vilar de Andorinho tel: 227841818

Drª CARLA PINA -            Vilar de Andorinho tel: 227841818

Drª ANA MENDES - Vilar de Andorinho tel: 227841818

medicina dentária

ginecologia

psiquiatria

5,00€

5,00€

5,00€
alergologia

pneumologia 20%Dr. HERMENEGILDO CORREIA SÁ, Lda - V. N. Gaia      tel: 223795556

PAULO NUNES E MARIA JOÃO
CLÍNICA DENTÁRIA, LDA Avintes               tel: 227835333 5,00€

Dr. ISIDORO NETO -  Avintes tel: 967034033
227838018

medicina dentária
aconselhamento

júridico 10%
CLINIGAIA -
CLÍNICA PARTICULAR DE GAIA V. N. Gaia             tel: 223711011 várias especialidades 30,50€
CLÍNICA DE CARDIOLOGIA
Dr. João Guimarães V. N. Gaia             tel: 223793353 cardiologia consulta

30,00€
40%oftalmologiatel: 917804855

223320205Dr. VITOR LEITE  -                                 V. N. Gaia

ÓPTICA OLHO VIVO  -                         V. N. Gaia             tel:222083986 óptica 40%

óptica 40%ÓPTICA MÉDICA DE SEIXO ALVO    -   Olival             tel:227630550

CLÍNIDA DE OFTALMOLOGIA
DE SEIXO ALVO    -  Olival         tel: 227631863 consulta

35,00€oftalmologia

Dr. JÚLIO MARTINS FRANÇA - Oliveira do Douro    tel: 963076774 psicologia 25%

10%farmáciaFARMÁCIA DA LIGA DE GAIA  -      V. N. Gaia             tel:223771010
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E N F E R M A G E M

De acordo com o ICN, Conselho 
Internacional de Enfermeiros, “A 
enfermagem abrange o cuidado 
autónomo e em colaboração de 
indivíduos de todas as idades, 
famílias, grupos e comunidades, 
enfermos ou não, e em todos os 
ambientes. A enfermagem inclui 
a promoção da saúde, prevenção 
da doença e cuidado das pessoas 
doentes, incapacitadas ou em es-
tado terminal. A advocacia, pro-
moção de um ambiente seguro, 
participação na modelação de 
políticas de saúde e na gestão dos 
doentes e sistemas de saúde, bem 
como a educação, são também 
papéis fundamentais da enferma-
gem.” 

Ser enfermeiro é muito mais do 
que tratar uma doença, é olhar 
para cada pessoa como um todo e 
avaliar as suas necessidades para 
conseguir dar resposta e, assim, 

promover a saúde. 
Na nossa associação todos os 
sócios podem usufruir dos cuida-
dos de enfermagem sendo que es-
tes podem ser executados na nos-
sa sede ou no domicílio dependo 
das condições e capacidades de 
cada um. 
O principal objetivo é garantir 
cuidados de saúde personalizados 
e adequados a cada sócio. 

Temos ao dispor diversas valên-
cias tais como: 
- Avaliação da tensão arterial;
- Avaliação da glicemia capilar;
- Administração de terapêutica in-
jetável;
-Análises clínicas;
- Execução de tratamentos a feri-
das;
- Serviço domiciliário, entre outros.
Dispomos de um vasto leque 
de material de qualidade e 
apropriado para diferentes casos 
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e material tecnológico que nos 
permite fazer diferentes rastreios 
num curto espaço de tempo. O 
nosso objetivo é sem dúvida criar 
todas as condições para que 
os sócios consigam sentir que 
temos capacidade e qualidade 
para responder da melhor forma 
possível aos diferentes casos que 
possam surgir e que o tratamento 
é personalizado de acordo com a 
necessidade de cada um. 

Temos vindo a crescer e a alargar 
as nossas valências, a adesão 
dos sócios a estes serviços é in-
dispensável para que tal possa 
acontecer. Acreditamos que temos 
todas as competências para vos 
conseguir garantir cuidados de 
saúde de excelência. 

Ana Magalhães Costa
Enfermeira

Consultas de Podologia
Podologista Marta França

Para o bem dos seus pés, consulte um Podologista.

Tratamento de:

Calos e Calosidades, 

Unhas encravadas,

Deformidades dos pés,

Verrugas,

Unhas com micoses ou grossas,

Pés secos e gretados…

Consultas na Associação de Socorros Mútuos Restauradora de

Avintes. 

Telefone: 227820240

     

Psicologia
Dr.ª Carla Campelo

Crianças / Adolescentes / Adultos / Idosos

 Avaliação/Consulta Psicológica

 Avaliação para a entrada no 1º Ciclo

 Orientação Vocacional

 Psicoterapia

 Ludoterapia

Rua 5 de Outubro, 1275  Avintes

Tel: 227820240 Telm: 916408008

E-mail: carla.campelo@gmail.com

Agora também com 

consulta em Língua 

Gestual Portuguesa

Agora também com 

consulta em Língua 

Gestual Portuguesa
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A psicologia é uma ciência que 
procura compreender e melhorar o 
funcionamento do ser humano, os 
seus pensamentos, sentimentos 
e comportamentos com o objetivo 
de restabelecer o equilibrio do in-
divíduo.
Uma Psicóloga pode ajudar nas 
mais diversas situações:
- Aconselhamento parental
- Aconselhamento psicológico
- Ansiedade/Stress
- Apatia
- Ataques de Pânico
- Autoconceito / Autoestima
- Depressão
- Dificuldade de Aprendizagem
- Fobias
- Intervenção precoce
- Intervenção cognitiva
- Luto
- Orientação vocacional
- Perturbações de personalidade
- Problemas emocionais
- Problemas comportamentais
- Valorização pessoal 

P S I C O L O G I A

Uma Psicóloga é uma profissional 
habilitada a lidar com as mais 
diversas perturbações da saúde 
mental, a sua ação inclui ainda a 
prevenção e a promoção de uma 
saúde mental positiva.
Uma Psicóloga pode ajudar 
qualquer pessoa, basta que, para 
isso, reconheça que precisa de 
ajuda! A Psicóloga proporcionará 
um ambiente seguro, de confiança 
e privacidade, que possibilite a 
exploração dos seus problemas e 
sentimentos

Lembre-se, a psicóloga é uma 
profissional, e não uma colega, 
treinada para o orientar e apoiar e 
não para o julgar ou fazer juízos de 
valor.

Carla Campelo
Psicologa
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I N F O R M A Ç Ã O  A O S  A S S O C I A D O S

ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS
Em Assembleia-geral de associados, realizada em 27 de Setembro de 
2019, foi aprovada a alteração global dos Estatutos da associação.
Os associados que pretendam podem obter os estatutos na sede da 
associação ou solicitar o seu envio por correio electrónico, através dos 
contactos da associação.

ALTERAÇÃO AO VALOR DA COTA MENSAL
Em Assembleia-geral de associados, realizada em 27 de Setembro de 
2019, foi aprovado o aumento da cota mensal das valências, para vigorar 
a partir de Janeiro de 2020 e que passa a ser:
Para a valência de Subsídio de Funeral 2,50€, um aumento de 0,30€ 
assim justificados:
–0,10€ para o aumento do valor do Subsídio de Funeral, ajustando-o ao 
valor da inflação ocorrida desde o anterior aumento, em 2012.
–0,10€ para os custos administrativos, pretendendo fazer face ao 
aumento dos custos com salários e com as despesas resultantes da 
manutenção do novo edifício sede.
–0,10€ para os custos do novo serviço de médico ao domicílio. 
Para a valência de Serviço Médico e Enfermagem passa a ser de 2,20€, 
um aumento de 0,20€, justificados com os custos administrativos e o 
novo serviço de médico ao domicílio. Para os associados que acumulam 
as duas valências o custo conjunto das cotas será no valor de 4,50€.

SUBSÍDIO DE FUNERAL
A partir de Janeiro de 2020 o subsídio de funeral passa a ter o valor de 
550,00€, por falecimento de associado e 100,00€, por falecimento de 
conjuge.
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Inscrição de Associados:
Jóia de Inscrição....................................................................... 5,00 €
Cota Mensal:
- Modalidade de apoio médico e enfermagem.......................... 2,20 €
- Modalidade de subsídio de funeral......................................... 2,50 €
Emissão de novo cartão de associado..................................... 1,00 €

Subsídio de Funeral
Associados................................................................................ 550,00 €
Cônjuges................................................................................... 100,00 €

Taxa Consulta de Medicina Geral
Associados modalidade apoio médico e enfermagem............. 3,00 €
Associados modalidade de subsídio de funeral....................... 4,00 €
*os associados inscritos até dias 31 de dezembro de 2012 são 
considerados associados da modalidade de subsidio de funeral 
mas pagam a taxa correspondente à modalidade de apoio médico e 
enfermagem.

Taxas de Enfermagem
De acordo com tabela afixada na Sede.

Condições para usufruto dos benefícios
Modalidade de subsidio de funeral:
- Associados efectivos inscritos há mais de três anos, que não estejam 
suspensos e que não devem à associação quantia superior a três cotas 
mensais.
Modalidade de apoio médico e enfermagem:
- Associados efectivos com cotização em dia.
- Filhos, ou equiparados, dos associados que subscrevam a modalidade, 
com idade igual ou inferior a dez anos.
- Filhos, ou equiparados, dos associados que subscrevam a modalidade, 
de qualquer idade, se portadores de deficiência  e com ele vivendo em 
comunhão de mesa e habitação
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Dr. Monteiro da Silva
Clinica Geral

Dra. Adelaide Fraga
Clinica Geral

Dra. Inês Alencoão
Ginecologia

Dra. Fátima Borges
Clinica Geral

Dra. Conceição Aleixo
Clinica Geral

Dra. Fátima Menezes
Pediatra

P R O F I S S I O N A I S  E  S E R V I Ç O S  A S M R A
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LAC- GAIA
Serviço de Análises Clínicas

Dra. Sandra Silva
Nutrição

Dra. Carla Campelo
Psicologa

Dr. André Oliveira
Psiquiatra

Dra. Marta França
Podologista

Enf. Ana Costa
Enfermagem
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H O R Á R I O S  E  E S P E C I A L I D A D E S
Horário de Funcionamento:
2ª a 5ª feira: 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 20:30
6ª feira: 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 18:00

Clínica Geral 
Dra. Fátima Borges
2ª feira: 14:00 às 16:30
5ª feira: 14:00 às 20:00

Dra.Conceição Aleixo
3ª feira: 15:30 às 20:00
5ª feira: 09:30 às 11:00

Enfermagem 
Enf. Ana Costa
Manhã:
2ª a 6ª feira: 9:00 às 12:30
Tarde:
2ª feira: 14:00 às 16:00
4ª feira: 16:00 às 19:00

Especialidades
Pediatria - Dra. Fátima Menezes - Por Marcação
Ginecologia - Dra. Inês Alencoão - Por Marcação
Psiquiatria- Dr. André Oliveira  - Por Marcação
Psicologia - Dra. Carla Campelo - Por Marcação
Podologia - Dra. Marta França - Por Marcação
Nutrição - Dra. Sandra Silva - Por Marcação
Análises Clínicas - LAC-GAIA - Horário: 2ªf, 3ªf, 5ªf: 8h00 - 10h00

Contactos:
Secretaria: 
227 820 240 / 915 712 251
asm.restauradora@live.com.pt

www.asmra.pt

Dr. Monteiro da Silva
3ª feira: 10:30 às 11:30
4ª feira: 9:30 às 10:15
6ª feira: 10:00 às 10:45

Dra. Adelaide Fraga
2ª feira: 18:00 às 16:30
4ª feira: 16:00 às 20:00

Direcção: 
915 712 222
asmavintes@gmail.com



Contacto: 964 249 060

Rua Escola Central, 537
4430 - 822

Vila Nova de Gaia

Rua Cândido Reis, 264
4400-070

Vila Nova de Gaia

Urb. do Cerrado - Rua 15 nº 53 
4535-334

Paços Brandão



ASMR DE AVINTES
MÉDICO NO DOMICÍLIO
LIGAR PARA

223 395 499

A partir de 1 de Janeiro de 2020, passou a estar disponível o serviço de Médico no 
Domicílio, 24 horas por dia, todos os dias do ano.
Este serviço é garantido exclusivamente nos concelhos de Gondomar, Maia, Mato-
sinhos, Porto, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia e apenas na morada de 
residência dos associados.
Deste serviço podem usufruir os associados e até três familiares que consigo coabitem.
O custo das consultas é de 15,00€ (quinze euros) e o médico estará no domicílio no 
prazo máximo de 2 horas após a chamada. Ao ligar para o serviço é necessário indicar 
o número de associado, o nome da nossa Associação e o número de contribuinte.

IMPORTANTE
Uma vez que o serviço só é garantido na morada do associado devem estes ter o cuida-
do de manter a sua morada actualizada e comunicar o NIF - número de identificação 
fiscal, pois é obrigatório constar na relação dos beneficiários.
A actualização pode ser feita através dos contactos da associação ou através dos 
cobradores. Devem também os associados informar quais os familiares que consigo 
coabitem, pois só os que constem na relação podem beneficiar desse serviço.


