INVENTÁRIO DO ARQUIVO DA ASSOCIAÇÃO AVEIRENSE DE SOCORROS
MÚTUOS DAS CLASSES LABORIOSAS

Resumo
O presente inventário diz respeito à documentação resultante da actividade da
Associação Aveirense de Socorros Mútuos das Classes Laboriosas, cuja extinção se
deu em 1996, e por acordo entre as partes foi incorporada no Arquivo da Santa
Casa da Misericórdia de Aveiro.

F – ASSOCIAÇÃO AVEIRENSE DE SOCORROS MÚTUOS DAS CLASSES
LABORIOSAS - 1860-1996
Na sequência da revolução liberal de 1820 e da abolição, das corporações de artes
e ofícios, em 1834, nasce na segunda metade do século XIX, na cidade de Aveiro
um movimento mutualista, com a designação de Associação Aveirense de Socorros
Mútuos das Classes Laboriosas.
Fundada por alvará de 3 de Maio de 1864, a Associação Aveirense de Socorros
Mútuos das Classes Laboriosas era uma Instituição Particular de Solidariedade
Social, cujo principal objectivo era o apoio às classes laboriosas, na doença, nos
acidentes de trabalho, na incapacidade permanente, na falta de meios materiais, na
assistência e até na morte, isto é, dar resposta às necessidades sentidas pelos
associados na área da saúde e na assistência social.
Este movimento operário de Socorros Mútuos, rejeita a caridade, associando-se,
para garantir os recursos necessários às desventuras da vida.
À sua criação associaram-se nomes de relevo da cidade de Aveiro, do meio
comercial e industrial.
Foi presidente da sua Comissão Instaladora, Adão de Sousa Moreira, e a primeira
Mesa da Assembleia-geral teve como elementos eleitos: presidente Agostinho
Pinheiro; vice-presidente António Marques de Almeida; 1.º secretário Camilo
Augusto de Bettencourt; 2.º secretário António Maria Alves da Rosa; Direcção presidente José Eduardo de Almeida Vilhena; secretário Francisco Emílio da Luz e
Costa; tesoureiro Manuel da Rocha; vogais José Maria de Carvalho Branco,
Jerónimo Pereira Campos, José Pereira Campos, Domingos Ferreira da Costa,
Guilherme Maria Santana e Adão de Sousa Moreira; e para a Comissão Fiscal Manuel Antero Baptista Machado, Fernando Ribeiro Nogueira, António José Vinagre
e José Pinto de Miranda.
As dificuldades económicas são grandes, pois os seus meios de subsistência advêmlhe das jóias e quotas dos sócios, da venda dos estatutos e de donativos.
Construíram a sua primeira sede em 1927, na rua 31 de Janeiro, mas os seus
recursos foram diminuindo ao longo dos anos. A revolução de 25 de Abril de 1974
veio dar-lhe o golpe de misericórdia, pois a sua sede foi vandalizada e ocupada.
Em 1996 deu-se a sua extinção, e por acordo entre as partes foram transferidas as
responsabilidades da Associação Aveirense de Socorros Mútuos para a Santa Casa,
bem como toda a documentação existente.
Após a extinção, a documentação passou a estar à guarda da Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro.
A documentação deste fundo respeita à gestão financeira e patrimonial da
Associação Aveirense de Socorros Mútuos das Classes Laboriosas. A produção
documental que constitui este fundo teve início em 1860 até 1996. Integra um total
de 739 unidades de instalação entre livros, caixas e maços. É constituída por:
Livros de actas, Livros de registo dos sócios, Receituários, Livros de balancetes,
Livros de receita e despesa, Receituários, Estatutos, Regulamentos, Inventários,
Propostas de sócios, Correspondência, Concursos médicos, Convocatórias,
Atestados médicos, Declarações e Avisos, Fotografias e Zincogravuras.
A documentação até à data do início do tratamento arquivístico e introdução em
base de dados, esteve organizada segundo diferentes critérios. A presente
organização do fundo obedeceu à natureza dos documentos, tendo estes sido
agrupados em sete secções: "Constituição e regulamentação", "Gestão
administrativa", "Gestão financeira", "Gestão patrimonial", "Gestão de pessoal",
"Gestão da informação e documentação" e "Assistência médica e social". Cada
secção é composta essencialmente por séries, e excepcionalmente por subsecções.
As séries são ainda, sempre que se justificou, subdivididas em sub-séries.
A maioria da documentação é de consulta livre.
A reprodução dos documentos está sujeita a restrições impostas pela lei e de
acordo com o regulamento do Arquivo da instituição.

SC/CONSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
SR/Estatutos, legislação e projectos - 1877-1983
9 u.i.
Contém documentação relativa aos estatutos da Associação de Socorros
Mútuos, decretos-leis regulamentares das associações de socorros mútuos,
projectos de estatutos da Associação e da Federação Nacional das Associações de
Socorros Mútuos.
SC/GESTÃO ADMINISTRATIVA
SR/Actas da Assembleia-geral - 1864-1996
5 u.i.
Série constituída por livros e documentos avulsos de registo das actas das
sessões.
SR/Registo de presenças nas Assembleias-gerais - 1933-1963
1 u.i.
Contém registos de presenças nas sessões da Assembleia-geral.
SR/Termos de posse dos corpos gerentes - 1978-1995
1 u.i. Contém termos da tomada de posse dos corpos gerentes da
Associação (Assembleia-geral, Direcção, Conselho Fiscal).
SR/Actas do Conselho Fiscal - 1870 - 1971
2 u.i.
Série constituída pelos livros de registo das actas das sessões do Conselho
Fiscal.
SR/Actas da Direcção - 1865 - 1994
11 u.i.
Série constituída por livros de registo das actas das sessões da Direcção.
SR/Termos de posse da Direcção - 1879 - 1974
1 u.i.
Contém termos da tomada de posse da Direcção.
SR/Relatórios e contas da Direcção - 1880-1967
64 u.i.
Contém relatórios, balanços e contas da Direcção com o parecer do Conselho
Fiscal.
SR/Convocatórias - 1900-1937
22 u.i.
Contém maços de convocatórias para reuniões ordinárias da Direcção da
Associação dos Socorros Mútuos.
SC/GESTÃO FINANCEIRA
SR/Receita - 1869 - 1985
64 u.i.
Série constituída pelas subséries conta corrente do cobrador, entregas de
cotas pelo cobrador, registo das receitas a cobrar pelo cobrador, descargas e
registo das cotas dos sócios, receita das inscrições dos sócios. Contém recibos de
receita de origens diversas.
SSR/Conta corrente do cobrador - 1870 - 1977
11 u.i.
Contém documentação relativa aos registos da conta corrente da
responsabilidade do cobrador.
SSR/Entregas de cotas pelo cobrador - 1895 - 1958
32 u.i.
Contém maços das entregas das cotas pelo cobrador.

SSR/Registo das receitas a cobrar pelo cobrador - 1869-1875
1 u.i.
Subsérie constituída por registos das receitas entregues ao cobrador
para as cobrar e passar recibos da sua responsabilidade.
SSR/Descargas e registo das cotas dos sócios - 1960-1976
4 u.i.
Contém documentação relativa às descargas e registo de cotas pagas
e não pagas pelos sócios.
SSR/Receita das inscrições dos sócios - 1938 - 1951
13 u.i.
Contém documentação avulsa relativa à receita eventual do
pagamento feito pelos sócios aquando da sua inscrição (pagamento da jóia,
estatutos e diploma).
SR/Despesa - 1879 - 1996
155 u.i.
Série constituída pelas subséries relatórios de receituário, farmácia, pensão
de viuvez e de incapacidade, subsídio de doença. Contém documentação de
despesas várias com encargos sociais.
SSR/Receitas médicas - 1898 - 1972
74 u.i.
Contém receitas médicas e relações nominais dos sócios para quem
foram aviados medicamentos nas diversas farmácias.
SSR/Farmácia - 1957 - 1970
3 u.i.
Contém mapas e livros registo de gastos mensais com os produtos
farmacêuticos.
SSR/Pensão de viuvez e de incapacidade - 1904 - 1933
29 u.i.
Contém documentação avulsa relativa a títulos de pensão de viuvez e
de incapacidade atribuídos aos sócios da Associação.
SSR/Subsídio de doença - 1904 - 1920
14 u.i.
Contém maços com tabelas de subsídios de doença atribuídos aos
sócios da Associação (nome, doença e datas). Tem correspondência no livro
do escriturário.
SR/Receita e despesa - 1869-1992
60 u.i.
Série constituída pelas seguintes séries: documentos de caixa, livros de
registo de caixa, conta corrente e caixa dos tesoureiros, conta corrente de pensões
a viúvas e órfãos, conta corrente com o cofre de inabilitados, conta corrente das
operações do cofre, livros de diário, livros do razão. Contém documentação relativa
a flutuações de títulos e de receita e despesa.
SSR/Documentos de caixa - 1902 - 1926
13 u.i.
Subsérie constituída por maços de borrão de receita e despesa:
documentos de caixa.
SSR/Livros de registo de caixa - 1934-1992
5 u.i.
Subsérie constituída por livros de registo de caixa.
SSR/Conta corrente e caixa dos tesoureiros - 1870 - 1965
8 u.i.
Subsérie constituída por registos de conta corrente e de caixa a cargo

do tesoureiro da Associação.
SSR/Conta corrente de pensões a viúvas e órfãos - 1887 - 1933
1 u.i.
Subsérie constituída por registos de conta corrente das pensões a
viúvas e órfãos.
SSR/Conta corrente com o cofre de inabilitados - 1897-1959
1 u.i.
Subsérie constituída por registos de conta corrente com o cofre dos
sócios inabilitados.
SSR/Conta corrente das operações do cofre - 1869- 1955
2 u.i.
Subsérie constituída por registos de conta corrente demonstrativas
das operações do cofre e do cofre de socorros temporários.
SSR/Livros de diário - 1879-1977
4 u.i.
Subsérie constituída por livros de registo da receita e despesa diária
da Associação e pelo diário - razão, onde se regista todo o movimento
mensal por rúbricas.
SSR/Livros do razão - 1954-1977
2 u.i.
Subsérie constituída por livros de registo do razão, onde se registam
os lançamentos transportados dos diários.
SR/Dívidas dos associados - 1879-1989
3 u.i.
Série constituída por documentação relativa a dívidas dos sócios para com a
Associação.
SR/Balanços - 1953-1977
3 u.i.
Série constituída por balancetes do livro do razão e por registos de
inventários e balanços anuais.
SC/GESTÃO PATRIMONIAL
SR/Inventários - 1879-1962
1 u.i.
Série constituída por um inventário dos livros e dos objectos pertencentes à
Associação.

SC/GESTÃO DE PESSOAL
SR/Registos de sócios efectivos e honorários - 1860-1988
42 u.i.
Série constituída pelas subséries registo de sócios efectivos, matrícula de
sócios efectivos, propostas de novos sócios, cartões de sócios.
SSR/Registo de sócios efectivos - 1860-1935
5 u.i.
Subsérie constituída por livros de registo dos sócios efectivos.
SSR/Matrícula de sócios efectivos - 1864-1988
2 u.i.
Subsérie constituída por livros de matrícula de sócios efectivos.
SSR/Registo dos sócios honorários - 1889-1943
1 u.i.
Subsérie constituída por registos relativos aos sócios honorários da
Associação.

SSR/Propostas de novos sócios - 1906-1970
29 u.i.
Subsérie constituída por propostas de novos sócios para a Associação
de Socorros Mútuos.
SSR/Cartões de sócios - 1917-1959
5 u.i.
Subsérie constituída por cartões dos sócios com fotografia.
SR/Registos de funcionários - 1891-1945
1 u.i.
Série constituída por registos de termos e autos de posse dos lugares de
empregados e de facultativos da Associação.
SR/Registo de pensionistas - 1879-1961
2 u.i.
Série constituída por registos das viúvas, órfãos e mães dos sócios falecidos
com direito a pensão (artigo oitavo dos estatutos).
SC/GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
SR/Correspondência - 1884-1976
90 u.i.
Série
constituída
pelas
subséries:
correspondência
correspondência expedida e correspondência recebida/expedida.

recebida,

SSR/Correspondência recebida - 1933-1976
27 u.i.
Contém correspondência recebida pela associação.
SSR/Correspondência expedida - 1884-1964
29 u.i.
Contém cópias da correspondência expedida e livros de registo de
ofícios expedidos pela Direcção da Associação.
SSR/Correspondência recebida/expedida - 1890-1960
34 u.i.
Subsérie constituída por correspondência recebida/expedida.
SR/Folhetos dos corpos gerentes - 1934-1955
12 u.i.
Série constituída por listagens anuais dos corpos gerentes: Assembleiageral, Conselho Fiscal, Direcção e seus substitutos.
SR/Comemoração do centenário da A.A.S.M.C.L. - 1964
1 u.i.
Série constituída por documentação relativa à comemoração do centenário
da Associação.
SR/Fotografias - S/d
11 u.i.
Série constituída por fotografias onde estão retratadas várias pessoas
pertencentes aos corpos gerentes da Associação, sócios beneméritos e outros.
SC/ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
SR/Pedidos de socorros - 1870-1929
3 u.i.
Série constituída por livros de registo dos sócios que pediram socorros
temporários.
SR/Socorros pecuniários e de botica - 1879-1959
4 u.i.

Série constituída por livros de registo dos socorros pecuniários e de botica
dados a cada sócio.
SR/Assistência a enterros - 1879-1944
11 u.i.
Série constituída por avisos enviados aos sócios e registo dos que assistem
mensalmente aos enterros dos sócios falecidos da Associação de Socorros Mútuos.
SSR/Registos dos associados - 1879-1927
3 u.i.
Sub-série constituída por registos dos associados que mensalmente
participam nos serviços dos enterros da Associação.
SSR/Avisos aos sócios - 1918-1944
8 u.i.
Sub-série constituída por avisos para a comparência de sócios, nos
actos fúnebres dos sócios falecidos.
SR/Sócios julgados inabilitados - 1890-1932
1 u.i.
Série constituída por registos dos sócios julgados inabilitados pela Junta
médica.
SR/Atestados - 1900-1920
16 u.i.
Série constituída por atestados de doença e de incapacidade passados aos
sócios.
SR/Declarações de doença - 1911-1920
8 u.i.
Série constituída por declarações de doença dos vários sócios.

