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PREFÁCIO

O Movimento Mutualista representa, segundo os dados oficiais referentes a 2018, mais de um milhão de associados e concede benefícios de
previdência e proteção social, prestação de cuidados de saúde e assistenciais a mais de 25 por cento dos portugueses.
Os princípios da entreajuda, reciprocidade e solidariedade compõem
a argamassa que tem moldado a evolução do mutualismo, ao longo dos
séculos, como uma resposta às necessidades dos portugueses em cada momento da história.
Esses princípios, que enunciámos e tornam o mutualismo perene, estão presentes, uma vez mais, no processo de adaptação e rejuvenescimento
que o setor atravessa, em face das mudanças que emergiram nas políticas
públicas de previdência e proteção social e na sociedade.
É certo que o mutualismo moderno ganha a sua maior expressão em
Portugal no século XIX, com as caixas de socorro operário e os montepios,
mas as suas origens são bem mais profundas e longínquas.
Sendo a sua história secular de resiliência e os seus princípios e valores
importantes ativos deste Movimento, e porque na projeção do futuro devemos ter presente o que fomos e o que somos, a União das Mutualidades
Portuguesas entendeu que seria pertinente aprofundar a investigação sobre
as origens e a sua evolução até à construção das sociedades contemporâneas.
Esta obra resulta de um projeto de investigação coordenado por Joana
Dias Pereira, doutorada em história pela Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que se tem especializado na
emergência e progresso dos movimentos sociais modernos e em particular
nas instituições por estes fundadas, entre as quais as mutualidades.
9

Em boa hora, a União das Mutualidades Portuguesas lhe confiou esta
missão, que agora é comunicada sobre a forma de livro e que constitui um
valioso contributo para o aprofundamento da história do Movimento Mutualista em Portugal e um precioso instrumento de estudo para quem se interessa pela temática mutualista e pela evolução dos movimentos sociais.
Recuando aos tempos da medievalidade, e mormente à fundação da
nacionalidade, encontramos instituições com finalidades próximas aos
ideais mutualistas da reciprocidade e proteção ao risco, cujas práticas evoluíram até aos nossos dias, adaptando-se aos diferentes regimes económicos, organizações sociais e conjunturas políticas.
Se até agora se admitia 1297 como a data de fundação da primeira
confraria (dos Homens Bons de Beja) inspirada nos ideais mutualistas,
esta investigação vem identificar referências muito anteriores, recuando na
linha do tempo até 1176, ano do compromisso da confraria de Fungálvas,
de Torres Novas.
Neste processo histórico, estas instituições de matriz mutualista não
só deram origem ao cooperativismo, associativismo de cultura e recreio
ou ao sindicalismo, como tornaram o mutualismo no primeiro movimento
social moderno à escala nacional a intervir na esfera política, em defesa da
proteção social e assistência aos mais vulneráveis.
A publicação deste livro enriquece a historiografia portuguesa numa
área insuficientemente estudada e aprofundada como o mutualismo e é
a primeira de outras obras e estudos, que a União das Mutualidades Portuguesas se propõe editar sobre a história, o papel social e económico da
mais antiga família da economia social.

Luís Alberto Silva,

Presidente do Conselho de Administração
da União das Mutualidades Portuguesas
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1. INTRODUÇÃO

O livro Origens do Mutualismo em Portugal resulta de um projeto de
investigação realizado no âmbito do Projeto Mutualismo – Modernizar,
Expandir e Afirmar, POISE –03-4639-FSE-000284. Tendo em conta a relevância histórica das práticas mutualistas, a sua resiliência ao longo dos séculos e a sua capacidade de adaptação institucional, considerou-se fundamental
o aprofundamento da investigação e reconstrução histórica da evolução deste
repertório de ação coletiva, explorando as suas continuidades e inovações.
Inspirado na obra da prémio Nobel Elinor Ostrom, este estudo confere uma significativa importância aos “detalhes institucionais”, considerados
fundamentais para a resiliência da ação coletiva e a sustentabilidade dos recursos comum1. A aplicação deste enquadramento teórico-metodológico às
práticas mutualistas assenta na análise da evolução histórica das suas normas
de funcionamento e códigos de valores. A análise normativa das instituições
para a ação coletiva fundadas em diferentes fases de progresso civilizacional
reflete de que forma o modelo mutualista se adaptou a diferentes regimes
económicos, organizações sociais e conjunturas políticas, assegurando a
pervivência de laços de reciprocidade ao longo de vários séculos.
No capítulo que se segue, o Estado da Arte, procura-se sintetizar as principais teses e argumentos presentes na historiografia internacional e nacional
respeitantes às raízes históricas e à emergência do mutualismo moderno,
confirmando-se que a maioria dos autores atribui ao movimento confraternal
a ascendência sobre as associações de socorros mútuos fundadas desde o período liberal. Procura-se, então, oferecer uma panorâmica geral da historiografia sobre as confrarias e irmandades de tradição medieval, a sua evolução
ao longo do Ancién Regime e, finalmente, na transição para a modernidade.
1

Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action.
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Consagra-se ainda uma especial atenção aos estudos que incidem diretamente sobre a origem do movimento mutualista moderno no século
XIX, procurando destacar as principais descobertas e argumentos relativos
à reconfiguração das redes e normas de reciprocidade que atravessavam
as comunidades de lugar ou ofício no quadro do processo de urbanização,
industrialização e construção do Estado Moderno.
Considerando a metodologia utilizada – a análise institucional – e a
base empírica desta investigação – os documentos normativos –, foi necessário rever em primeiro lugar a evolução do enquadramento legal das
instituições em foco. O terceiro capítulo é consagrado a esse exame.
Na época medieval e moderna, mais do que a Coroa, é a Igreja que desempenha um mais destacado papel tutelar sobre estas instituições. Verificase que, se a Igreja num primeiro estádio tinha uma relação de desconfiança
para com estas associações de pendor laico, pelos seus antecedentes pagãos,
desde cedo tentou intervir para as cristianizar de modo a controlar as vivências das populações que se abrigavam sob elas e, assim, reforçar a sua
posição na sociedade, dando origem ao movimento confraternal. Desde os
séculos IX e X, fomentou a criação destas associações sob alçada dos mosteiros e da rede paroquial e foi impelindo a que os discursos e as expressões religiosas das mesmas se pautassem pelos cânones institucionais que
emanava. Os princípios de compromisso de solidariedade recíproca entre os
membros destas associações foram, então, consolidados com os preceitos
evangélicos de amor ao próximo e caridade, ajuramentados religiosamente.
No que respeita ao período inaugurado pela revolução liberal, as configurações institucionais das práticas de mutualidade são indissociáveis do enquadramento legal das associações e da crescente intervenção do Estado Moderno
em construção nas esferas económica e social. Nesse sentido, foi necessário
proceder a uma revisão exaustiva dos diplomas legais e iniciativas oficiais
relativas ao fenómeno associativo, em geral, e ao mutualismo, em particular.
Observou-se um processo segundo o qual o Estado Liberal evolui de uma
atitude de desconfiança face ao movimento associativo para uma crescente intervenção no sentido de o modelar, disciplinar e tutelar, identificando especificamente o mutualismo, no final do período em análise, como um parceiro
privilegiado para a construção de um Estado Providência. Por outro lado, e não
obstante a desconfiança do Estado face à iniciativa privada coletiva, a mutualidade, nomeadamente no acesso ao crédito, foi desde cedo concebida como um
poderoso instrumento de desenvolvimento económico e progresso social.
14

Origens do Mutualismo em Portugal

É de sublinhar, todavia, que a definição de um enquadramento legal
para as associações de socorros mútuos foi tardia, sendo promulgado o
primeiro diploma legal a estas especificamente destinado apenas em 1891,
quando já existiam 4732 associações oficialmente reconhecidas. Esta verificação confirma assim que a construção social e a disseminação de modelos assumem um papel de destaque na formulação das bases em que
assentaram as normas e formas de organização mutualista.
O quarto capítulo insere os resultados da investigação empírica, baseada na análise dos documentos normativos, os compromissos, estatutos ou
regulamentos de diferentes instituições em distintos períodos históricos.
Conforme aludido, este estudo confere uma significativa importância aos
“detalhes institucionais” patentes nestas fontes – os requisitos de admissão, direitos e deveres dos sócios, órgãos sociais e suas competências, regras de gestão democrática, mecanismos de fiscalização, sanções, etc.
Esta metodologia tem vindo a ser largamente utilizada além-fronteiras, sobretudo na análise de instituições para a ação coletiva pré-modernas3. Com efeito, datam do período medieval as mais consentâneas fontes
históricas sobre a institucionalização e evolução destas práticas sob a forma de associações de inspiração religiosa. Os compromissos das confrarias e irmandades, que recuam à Alta Idade Média e proliferam ao longo de
todo o Ancién Régime, inserem dados empíricos fundamentais para compreender de que forma se formalizaram as práticas de entreajuda no quadro
da comunidade territorial, artesanal ou piscatória, quais os seus principais
propósitos e normas de funcionamento.
É no período de transição para a modernidade, desde os finais do século XVIII até à alvorada do século XX, que surgem as primeiras associações mutualistas modernas. São testemunhos desta transição os códigos das academias cientificas e sociedades de eruditos setecentistas, de
inspiração iluminista, os regulamentos dos primeiros montepios fundados
no seio das antigas confrarias e irmandades medievais, e, finalmente, os
estatutos das associações de socorros mútuos fundadas ao longo do século
XIX. Este livro procura acompanhar esta evolução com base na análise
institucional de uma ampla amostragem destas fontes, correspondentes a
diferentes tipologias associativas ao longo de distintos período históricos.
Relação das Associações de Socorros Mútuos cujos estatutos foram aprovados pelo
Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria desde 29 de setembro de 1852 até 2
de março de 1891.
3
Ver projeto liderado por Tine de Moor, disponível em: www.collective-action.info
2
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A capacidade de adaptação e resiliência do modelo mutualista observa-se na transfiguração de normas ancestrais baseadas na tradição oral, no seio
das comunidades rurais, em regulamentos escritos e associações formais.
Comprova-se na pervivência de compromissos regulando a vivência das comunidades marítimas desde a medievalidade à contemporaneidade, com a
sua transmutação em associações de socorros mútuos durante o século XIX.
Verifica-se ainda na presença e pervivência de práticas de entreajuda
desde as sociedades e academias científicas do século XVII até às associações de profissionais liberais do século XIX. Reflete-se, sobretudo, na
longa evolução dos mecanismos de previdência e assistência social percetível desde o movimento confraternal até à emergência de associações de
socorros mútuos cientificamente organizadas. Destaca-se, finalmente, nas
diferentes ramificações do associativismo primordial, no qual preponderaram as práticas de reciprocidade, dando origem a novos modelos institucionais e movimentos sociais, como o cooperativismo, o associativismo de
cultura e recreio ou o sindicalismo.
Não obstante se privilegie a análise na longa duração, é conferida uma
especial atenção ao período de transição das práticas multisseculares para
o movimento mutualista moderno durante o longo século XIX, o período
de 125 anos (entre 1789 e 1914) marcado pelo alvorecer da modernidade4.
Como defende Maria Antónia Lopes, valorizando o estudo histórico dos
períodos de transição, “a desagregação do Antigo Regime social remete-nos para um tempo anterior, a essência de uma estrutura que vai desaparecendo e, simultaneamente, percebem-se os fundamentos de uma nova
ordem que se quer implantar”5.
Com efeito, a emergência do movimento mutualista moderno reflete a
lenta transformação das práticas de previdência e entreajuda pré-modernas
e a inauguração de uma nova ordem, na qual se assume a necessidade de
criar um sistema público de proteção social6. Neste período de transição,
o movimento mutualista germina como uma alternativa de proteção social
baseada na reciprocidade e na adesão voluntária, de acordo com a doutrina
liberal de self-help. É também neste período que se compreende como este
movimento se caracteriza simultaneamente como herdeiro de práticas ancestrais de mutualidade e percursor quer do associativismo moderno quer
do Estado de Providência.
4
5
6

Hobsbawm, A Era dos Impérios.
Lopes, Proteção social em Portugal, 16.
Pereira, As políticas sociais em Portugal (1910-1926).
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O mutualismo foi o primeiro movimento a articular-se à escala nacional e a intervir junto das autoridades públicas, reivindicando proteção social e assistência para os mais desfavorecidos, desde o primeiro
Congresso Social de 1865-1866, bem como à escala internacional, fazendo-se representar no Congresso Científico Internacional das Instituições
de Previdência, que teve lugar em Paris, em 18837.
O mutualismo assume, assim, uma dimensão política, constituindo estes primeiros congressos associativos, novos fóruns de participação cívica
de natureza moderna, nos quais se reivindica aos poderes públicos a intervenção na esfera da proteção social. A análise da sua evolução diacrónica atesta o protagonismo dos ativistas mutualistas na reflexão, proposta e
construção das bases para a construção do Estado-Providência.
Foi também o conjunto das associações mutualistas a atingir uma natureza massiva, ultrapassando o meio milhão de sócios na segunda década
do século XX, o que levou os governos da I República a conceber o gérmen de um Estado-Providência em parceria com estas instituições8.
Em suma, esta obra procura destacar o incontornável significado histórico da ação coletiva institucionalizada e baseada na reciprocidade, em diferentes esferas da vida social e tempos históricos, valorizando a resiliência,
capacidade de adaptação e inovação institucional do modelo mutualista.

Pereira, Associativismo Livre: uma história de fraternidade e progresso (1834-1934).
Pereira, As políticas sociais em Portugal (1910-1926); Pereira, Do Estado Liberal ao
Estado-Providência: um século em Portugal.
7

8
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2. ESTADO DA ARTE:
A ORIGEM DO MUTUALISMO E A LONGA HISTÓRIA
2.1 A historiografia internacional
2.1.1 Antecedentes pré-modernos
A história dos movimentos sociais tem tido grande desenvolvimento
à escala internacional desde a década de sessenta do século XX, destacando-se uma tendência que procura analisar os processos de longa duração9.
Segundo Robert Putnam, a resiliência durante o período liberal e a transferência de capital social das instituições medievais e modernas para as contemporâneas explicam, ainda hoje, a qualidade das democracias ocidentais.
O autor defende que as associações de socorros mútuos foram fundadas sobre as estruturas das antigas confrarias e os sindicatos e partidos de massas
no seio do movimento mutualista, assistindo-se à transferência de capital
social entre diferentes tipologias de instituições para a ação coletiva10.
Este conceito, conforme aludido, foi cunhado por Elinor Ostrom, defendendo que o capital social se relaciona com as redes e normas de reciprocidade em que assentam estas instituições, assegurando a sustentabilidade dos recursos comuns11. Inspirados por estes modelos, os historiadores
traçaram a linha de continuidade que liga as solidariedades tradicionais às
associações populares oitocentistas, destacando as analogias entre as organizações pré-modernas e contemporâneas, nomeadamente entre as propriedades comuns (commons) e corporações de ofício (guilds) do Antigo
Regime e as associações voluntárias do período contemporâneo12. Tine de
Moor argumenta que as últimas foram fundadas para substituir as primeiThompson, The making of the English Working Class; Thompson, The Vendée: A
Sociological Analysis of the Counter-revolution of 1793, entre outros.
10
Putnam, Making Democracy Work: Civic Tradition on Modern Italy, 174.
11
Ostrom, “The Meaning of Social Capital and Its Link to Collective Action”, 17-35.
12
Rotberg, Patterns of social capital: stability and change in historical perspective.
9
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ras, procurando dar resposta ao avanço do mercado com base na ação coletiva institucionalizada13.
Entre as principais tendências de investigação sobre o mutualismo destacam-se, assim, os estudos que analisam a sua filiação nas organizações
do Ancién Regime, destacando a adaptação à nova era inaugurada com as
revoluções liberais de práticas que recuam à Alta Idade Média. Com efeito,
a análise na longa duração comprova a notável continuidade e adaptabilidade a mudanças sociais, legais e económicas dos seguros mútuos, sobretudo
quando desenvolvidos por instituições sem fins lucrativos14. Entre as práticas e funções confraternais que se perpetuaram na modernidade, sobressai
ainda a cooperação comunitária na edificação e gestão de recursos comuns,
como escolas e hospitais,15 ou a organização do crédito agrícola16.
Foram os estudos clássicos de William Sewell e E. P. Thompson que
chamaram a atenção para estas continuidades. O primeiro argumentou
que a persistência da linguagem corporativa nos primeiros três quartos de
oitocentos está associada a heranças mais profundas, que se manifestam
também no facto de serem exatamente as mesmas classes profissionais
anteriormente agremiadas na estrutura corporativa a fundar as primeiras
associações de socorros mútuos. Sublinha ainda os paralelos entre ambas
as instituições em termos de propósitos, funções e ao próprio funcionamento17. E. P. Thompson, por seu lado, destaca como herança corporativa a relevância dada aos códigos morais no associativismo primordial,
destacando a fusão entre os princípios de caridade cristã, o humanismo
iluminista e o socialismo utópico, dando origem a uma panóplia de ideias
alternativas ao liberalismo sobre a natureza das relações sociais18.
Considerando as confrarias como antecedentes do movimento mutualista
é incontornável a literatura que relaciona estas instituições com outras ainda
mais recuadas no tempo, os collegia romanos. O dossier reunido por Koen
Verboven procura compreender a “raison d’être” destas associações no mundo
romano: proteção de interesses profissionais comuns, posicionamento social e
De Moor, Homo Cooperans: Institutions for Collective Action and the Compassionate
Society.
14
Van Leeuwen, Mutual insurance 1550–2015: from guild welfare and friendly societies
to contemporary micro‐insurers.
15
Rosser, The Art of Solidarity in the Middle Ages: Guilds in England, 1250–1550..
16
Guerrero Rincón, “El crédito a partir de los recursos de las cofradías en la provincia de
Pamplona, siglo XVIII”, 219–248.
17
Sewell, Work & Revolution in France: the language of labor from the old Regime to 1848.
18
Thompson, A formação da classe operária inglesa, 310 e seguintes
13
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valorização do estatuto, integração de estranhos (por exemplo, comerciantes),
simples sociabilidade ou uma mistura de todos estes. Os autores sublinham
desde logo que a resposta a estas perguntas está repleta de dificuldades. À
exceção do Egipto (onde se conservam fontes documentais em papiro), os
colégios romanos estão apenas documentados em inscrições epigráficas.
Com base nestas fontes, os investigadores desta temática argumentam
que os collegia foram importantes instituições na sociedade urbana do império romano, corporizando vários interesses e sociabilidades. Distinguiam-se
entre associações profissionais, funerárias, religiosas, comerciais, cívicas e
de jovens. Encerravam vários propósitos, desde logo tinham uma dimensão religiosa, pois os objetivos práticos da sua existência e as sociabilidades
que promoviam justificavam-se à sombra de cultos a divindades protetoras.
Esses cultos públicos expressavam-se com grande visibilidade na vida das
cidades durante as suas festividades, em procissões e banquetes.
O grande elemento agregador destas associações seria a necessidade
comum dos colegiados de obterem solidariedade e proteção em vários aspetos da vida urbana. Eram polos integradores e de refúgio dos que não
pertenciam aos grupos sociais mais favorecidos e dos que, não tendo raízes
na cidade, careciam de redes de solidariedade.
Era comum alguns destes collegia terem patronos pertencentes aos
grupos sociais privilegiados das cidades, funcionando assim como mecanismos de ampliação das redes clientelares desses indivíduos. Em troca
de proteção dos seus interesses, os membros destes collegia apoiavam os
seus objetivos políticos e sociais. Esta relação de dependência e domínio,
para além dos aspetos práticos de troca de apoio, encerrava um significado
simbólico que engrandecia o estatuto social das figuras gradas das cidades
que competiam entre si por poder político.
Os collegia profissionais terão tido um papel importante na economia
romana. Estudos a partir de algumas décadas apontam para indícios de
alguns paralelismos com as corporações medievais e modernas. Se, por
um lado, tinham uma vertente religiosa de culto a um deus protetor e preocupações em assegurar condignos ritos funerários aos seus associados, por
outro os indícios apontam também para a sua ação como instituições representativas dos seus interesses profissionais. Foi o caso em Esmirna no
século I d.C., em que os barqueiros conseguiram subir o preço dos seus
serviços em oposição à administração urbana19.
19

Verboven, “Professional collegia: Guilds or social clubs?”, 187-195
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No que respeita às primeiras guildas surgidas em contextos de um cristianismo incipiente, algumas com antecedentes pagãos, os estudos apontam
para associações caracterizadas por relações horizontais entre indivíduos
com proximidade geográfica e estatutos semelhantes que, comprometidos
por um juramento, tinham como principais objetivos a proteção mútua, a
gestão de litígios e o assegurar de rituais funerários. Não tinham um foco
nas questões económicas dos grupos mercantis e de artesãos, nem uma concentração nas cidades. Estas primeiras guildas não foram as precursoras das
organizações de comerciantes e artesãos com a mesma designação, que tiveram uma grande difusão nas urbes da baixa Idade Média do norte da Europa.
Mas deixaram um legado como instrumentos de construção de solidariedade
de grupo. Foram pioneiras na sociabilidade que permitia o encontro entre o
indivíduo e um coletivo, caracterizada por uma mistura de convívio prandial, devoção religiosa e proteção mútua, que continuou a marcar as guildas,
confrarias e outras associações comunitárias de tempos posteriores20.
A realidade das guildas da Inglaterra anglo-saxónica e da França carolíngia são referência como objeto de estudo e representam realidades
diferentes na sua relação com os poderes centrais. Desde logo, as fontes
para a sua análise são diferentes. Enquanto para o estudo das guildas anglo-saxónicas estão disponíveis documentos internos, produzidos no seu
seio, para as guildas carolíngias só existem como fontes documentos produzidos no seu exterior, pela organização clerical.
No reino franco, as guildas eram vistas com extrema desconfiança pela
coroa, nobreza senhorial e hierarquia superior do clero. No mundo feudal
carolíngio, o ideal de administração territorial deveria obedecer aos laços de
senhorio e patrocínio, selados por juramento entre os vários níveis de poder e
a coroa de uma forma piramidal. Mas a realidade social era feita de disputas
entre senhores e de profundas desigualdades sociais entre esses privilegiados
e as vastas camadas da plebe. Era uma sociedade envolvida em tensões sociais que por vezes só a força das armas senhoriais conseguia aplacar.
Estas associações de elementos das camadas populares e do baixo clero que juravam um compromisso de entreajuda entre si tinham um potencial de ação coletiva que era sentido pelo poder régio, pelos outros poderes
senhoriais e pela hierarquia clerical como uma ameaça à ordem social.
Mas o seu perigo não vinha apenas de poderem ser núcleos de revolta
popular contra o poder senhorial; elas também podiam ser usadas nas inúmeras disputas senhoriais.
20

Naismith, “Gilds, states and societies in the early Middle Ages”, 627-662.
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Apesar das relações horizontais entre os seus membros predominarem
nas guildas, elas também se enredavam em redes verticais de poder. A sua
capacidade de arregimentar indivíduos podia ser ocasionalmente usada por
interesses senhoriais nas suas querelas. Exemplo disso foram os Stelinga
(camaradas ou companheiros), um movimento tipo guilda que associava
elementos das camadas populares saxónicas que tinham objetivos de recuperação dos seus antigos estatutos da tradição tribal face à crescente opressão senhorial, que acabaram por participar na contenda senhorial que, na
década de 840, opôs Lothar I e o seu irmão Luís, o germânico21.
Das guildas que se formaram na Inglaterra anglo-saxónica entre o início do século X e meados do século XI conhecem-se cinco estatutos, o que
significa que as conhecemos a partir do seu interior, ao contrário do caso
carolíngio. Apesar destas fontes datarem do século X em diante, é evidente
que já antes havia guildas ativas em Inglaterra. As primeiras referências
que se conhecem a estas associações são em leis dos reis anglo-saxões ocidentais de entre 688 e 788. Uma das poucas opiniões sobre as guildas que
nos chegaram dessa época foi a de Alcuíno de York, numa carta ao bispo
de Cantuária, em que referia que as suas reuniões eram feitas com excesso
de bebidas alcoólicas e que afastavam as pessoas da oração na Igreja, minando assim a autoridade episcopal.
As guildas inglesas, tal como as do outro lado do canal, eram associações de membros da plebe. Mas se algumas abarcavam vários estatutos e
capacidades económicas, outras, pelo montante que exigiam como contribuição, só estavam abertas a estatutos superiores da plebe. Os associados
tinham a obrigação de fazerem contribuições, de se entreajudarem de uma
maneira geral, mas particularmente nas questões de justiça e no momento
da morte, de participarem nos enterros e nas orações e nas missas de encomendação das almas, bem como nas reuniões e nos banquetes periódicos.
Estas guildas tinham capacidade de fazer justiça em casos de ofensa, roubo
ou assassínio, podendo mesmo, em algumas situações, executar a pena capital. Ao contrário do que acontecia no reino franco, a coroa contava com
estas instituições para manter a ordem social.
Stellinga (“camaradas” ou “companheiros de batalha”) opuseram-se à ordem feudal, com base
na Lex Saxonun, imposta pelo poder carolíngio, depois da sua conversão ao cristianismo em 770,
retirando-lhes as antigas prerrogativas de participação política e social que estavam instituídas
no direito tradicional tribal, reduzindo-os à condição de camponeses produtores dominados pela
nobreza. Os stellinga acabaram por serem massacrados após uma revolta que protagonizaram
em 842. Naismith, “Gilds, states and societies in the early Middle Ages”, 627-662.
21
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A partir dos séculos X-XI, o ocidente viveu momentos de incremento demográfico, económico e urbano. As guildas eram também uma realidade rural,
mas a sua proliferação a partir dessa época explica-se pela crescente dimensão
e complexidade social dos meios urbanos e pela carência dos seus habitantes,
muitos deles vindos das zonas rurais, das redes de solidariedade tradicionais
familiares e de vizinhança. Nas cidades ocupavam o espaço dessas solidariedades nas dimensões económica, social, judicial e religiosa. Com o surgimento das primeiras guildas mercantes, nos finais do século XI, abriu-se um
caminho que as tornaria esteios fundamentais da vida urbana ocidental.
As guildas, ou corporações medievais, têm sido alvo de inúmeros estudos à escala internacional, comprovando que foram instituições que se disseminaram globalmente. Não há muito, a partir da conferência intitulada The
return of the Guilds, reuniu-se num único volume os resultados da investigação em diversos contextos territoriais com o propósito de aferir tendências
transversais na sua germinação e desenvolvimento. As mais recentes investigações tendem a mitigar as teses tradicionais, de inspiração liberal, segundo
as quais as corporações eram instituições que impediam a modernização e o
desenvolvimento económico, fundamentando a ideia de que, pelo contrário,
terão fomentado a inovação técnica e institucional, ao mesmo tempo que
asseguravam a proteção social com base na mutualidade22.
Em paralelo, as confrarias, instituições medievais que perduraram até
aos dias de hoje são objeto de um vasto campo de investigação histórica
que se debruça sobre diferentes aspetos23 – a sua composição social, sublinhando que abrangiam diferentes estratos da sociedade, mas sobretudo as
camadas intermédias da pirâmide social; as questões de género, revelando
conflitos internos e a iniciativa de constituição de instituições exclusivamente femininas24; organizacionais, as suas funções espirituais mas também assistenciais, baseadas na entreajuda dos seus membros e como forma
de expiação dos pecados.
Em Espanha, sobretudo, a investigação sobre confrarias teve um desenvolvimento significativo nas últimas décadas, analisando-se estas instituições
como um “fenómeno social”. Muito embora os estudos recentes se dividam
Zanden, Lucassen e De Moor, “The Return of the Guilds: Towards a Global History of
the Guilds in Preindustrial Times”.
23
Black and Gravestock, Early Modern Confraternities in Europe and the Americas.
International and Interdisciplinary Perspectives.
24
Decraene, “Sisters of early modern confraternities in a small town in the Southern
Netherlands”, 247-270; Carbajal López, “Mujeres y reforma de cofradías en Nueva
España y Sevilla, ca. 1750-1830”, 64–79.
22
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entre aqueles que analisam as confrarias como corporações de ofício e os que
as estudam como associações devocionais num sentido mais amplo, é ilustrada transversalmente a natureza beneficente/assistencial destas instituições25.
Destaque-se a análise de uma tipologia que assume relevantes especificidades, as diferentes instituições congéneres fundadas entre as comunidades
marítimas. Karel Davids, analisando as organizações europeias desta classe
profissional, argumenta que entre 1300 e 1825 germinaram pelo menos três
tipologias de associações entre os pescadores e marítimos: as corporações, as
confrarias e os montepios ou sociedades fraternais. Todas assumiam entre os
seus propósitos a entreajuda em situações de necessidade e o funeral dos sócios;
algumas incluíam mesmo pensões na inabilidade e para as viúvas e órfãos26.
Na vizinha Espanha, as confrarias de mareantes são também um objeto de estudo muito concorrido, sendo diversas as investigações que se debruçam sobre as suas origens, desenvolvimento, funções e funcionamento
interno. Também neste caso são destacadas as suas funções no plano da
previdência social. Destaque-se o estudo de Ernesto García Fernández,
que analisa em detalhe diversos estatutos, destacando as normas de fraternidade e solidariedade entre os confrades27.
Deverá ainda considerar-se na historiografia internacional centrada
nas confrarias os estudos que aportam as questões de género e que aqui
interessa sublinhar, uma vez que encontrarão continuidade no movimento
mutualista. Com efeito, são vários os estudos que relevam a agência feminina nestas instituições, ainda que numa posição de subalternidade28. Os
estatutos das confrarias comprovam esta posição de formas diferenciadas:
a sua exclusão direta, a participação exclusiva, as limitações no acesso a
cargos e os requisitos específicos de ingresso29.
Finalmente, destacam-se as investigações sobre o papel destas instituições como uma força de resistência contra a opressão senhorial. Os resultados
Martín-Viveros Tajuelo, “Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente
y futuro de la producción historiográfica”, 285-308.
26
Davids, “Seamen’s Organizations and Social Protest in Europe, c. 1300-1825”,145-169
27
Ernesto García Fernández Las Cofradías de Mercaderes, Mareantes y Pescadores Vascas en
la Edad Media. Este artículo forma parte del proyecto de Investigación titulado «Evolución
y desarrollo de la sociedad urbana en el País Vasco a través del estudio de las poblaciones de
Bilbao, Vitoria y San Sebastián (siglos XIV al XVII)», 1/UPV 00156.130-H-14903/2002.
28
Decraene, “Sisters of early modern confraternities in a small town in the Southern
Netherlands (Aalst)”, 247-270.
29
Carbajal López, “Mujeres y reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla, ca. 17501830”, 64–79
25
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da investigação de Carlos Barros Guimeràns ilustram que face ao aumento
das exigências tributárias, a irmandade Fusquenlla, formada em 1431, organizou uma revolta, congregando camponeses, burgueses, assim como alguns
sectores da nobreza de baixa condição. Ao longo da década de 1450 assiste-se à formação de novas irmandades galegas, nomeadamente nas regiões
de Arousa, Pontevedra, Corunha, Betanzos, Santiago de Compostela, Muros
e Noia. Na década seguinte foram organizadas novas revoltas pela “Santa
Irmandade”, uma irmandade geral que alcançou quase toda a Galiza e que
juntou camponeses, elementos da burguesia urbana, alguns nobres de baixa
condição e elementos do clero. Como argumenta o autor, este episódio demonstra a capacidade do modelo de associação confraternal em fazer convergir vontades e anseios, para além do âmbito religioso e da entreajuda cristã30.
É no seio das confrarias e irmandades cristãs que surgiram as primeiras mutualidades, por vezes como órgãos autónomos dentro destas instituições multisseculares. Os seus primeiros regulamentos eram muito simples,
tendo como único fator de exclusão a idade e o valor da joia e das cotas.
Em França, quando a Assembleia Constituinte revolucionária, em 1792,
aboliu as confrarias religiosas, muitas tornaram-se inteiramente seculares
e algumas politizaram-se. As de ofício, após a extinção das corporações,
em 1791, abriram-se a várias profissões. No século XIX, verifica-se o refinamento da regulamentação e a secularização do movimento31.
Os estudos em contexto britânico filiam igualmente a origem do associativismo moderno no movimento confraternal, que consistia na principal
forma de sociabilidade e ação coletiva na Idade Média, quer no campo quer
na cidade. Caracterizam estas instituições como multifuncionais. Ainda
que tendo as funções religiosas ligadas à sufragação das almas como centrais, foram responsáveis pela construção de pontes, escolas e hospitais.
Sublinham os paralelos entre as confrarias e as associações modernas no
que se refere à natureza voluntária da adesão, informal da organização e
funcionamento privado, bem como nos nomes dos cargos, processos eletivos, rituais e assistência. Distinguem-nas, no entanto, no que respeita à
prevalência das funções religiosas sobre a assistência e entreajuda, à participação das mulheres, maior nas confrarias, e das elites, maior nas sociedades de tradição iluminista32.
Barros, “Revuelta de los irmandiños. Los gorriones corren tras los halcones”, 457-458.
Garrioch, Mutual Aid Societies in Eighteenth-Century Paris.
32
Clark, British Clubs and Societies 1580-1800: the origins of associational world.
30
31

26

Origens do Mutualismo em Portugal

Em suma, o progresso da investigação sobre as conexões e continuidades entre as confrarias medievais e o mutualismo mostra que, como sintetiza Garrioch, estas instituições multisseculares desenvolveram o quadro de
valores e comportamentos que estão na origem do associativismo moderno
– “cooperação, caridade, sentido de responsabilidade, e interação pacífica
entre os membros e entre eles e a sociedade”, para além de uma “cultura
de independência e um sentido de direitos entre os seus membros” e “experiência de organização”33.
2.1.2 Emergência do mutualismo
A historiografia do mutualismo é profundamente marcada por uma
tendência de investigação que privilegia o enquadramento deste modelo
associativo na história mais geral do movimento operário. Segundo esta
tradição, nas décadas que se seguem à extinção legal das corporações observa-se, em diferentes contextos nacionais, uma generalizada resistência
à dissolução dos laços de ofício. A tradição corporativa sobrevive nas práticas dos trabalhadores manuais qualificados, manifestando-se na estruturação inicial do associativismo voluntário, mas ainda antes em práticas
informais, como a repartição do trabalho em períodos de crise34 ou a organização de campanhas de fundos tendentes a socorrer viúvas ou operários
impedidos de trabalhar, incluindo grevistas35. A imprensa local das regiões
onde se fixou a indústria moderna noticia profusamente os “benefícios”
(espetáculos em favor de membros da comunidade em situação precária),
bem como as subscrições nas fábricas e nos bairros operários36.
A partir de meados do século XIX, verifica-se a tendência para a reorganização institucional das ex-corporações sob a forma de sociedades de socorros
mútuos, uma prática que já existia no seio da estrutura organizativa do Antigo
Regime. Na última década de oitocentos, esta fórmula é progressivamente
substituída por associações dedicadas à defesa dos interesses laborais dos trabalhadores37. As cronologias nacionais não diferem substancialmente38.
Garrioch, “Man Is Born for Society”: Confraternities and Civil Society in EighteenthCentury Paris and Milan”, 103–119.
34
Ralle, “Un socialisme des métiers?”, 172-173
35
Lequim, “La formation de la classe ouvrière régionale. Les Ouvriers de la région
lyonnaise (1848-1914)” 223.
36
Pereira, A Produção Social da Solidariedade Operária.
37
Robotti, “Associativismo professionale Torinense”; Trezzi, “Eredità corporativa nella
cooperazione”, 97-101
38
Uría, “Em torno das comunicaciones presentadas: Asociacionismo”, 341; Agulhon e
Bodiguel, Les Associations au Village, 11-14
33
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Diego Robotti interpreta a opção dos trabalhadores se reorganizarem
para a proteção e previdência mútua como uma estratégia para lidar com
a precariedade dos vínculos laborais, sem colocar em causa o liberalismo
triunfante. Esta opção sustenta-se no facto de a mutualidade ser um modelo forte, testado e imitável, baseado em laços ancestrais. A tardia formação
de associações de classe ou sindicatos encontra a sua justificação na lenta
transformação do mundo do trabalho: se o antigo sistema corporativo estava extinto, não existia ainda um regime novo e estável. O trabalho oficinal
dividido entre mestre, trabalhador e aprendiz, estava em decadência, mas
o sistema fabril, caracterizado pela polarização entre industrial e assalariados, não estava ainda consolidado e generalizado39.
Tomassini, por seu lado, defende que em favor da opção pelo mutualismo jogava o facto de a nova classe dirigente liberal o entender e apoiar
como forma de penetrar o terreno da política social na ausência de intervenção direta do Estado e como afirmação do princípio laico na regulação da
assistência e previdência, até à data monopólio da Igreja40. A iniciativa de
fundar estas associações partiu muitas vezes dos notáveis locais – magistrados, patrões, médicos. Estes tornaram-se membros honorários e dirigentes,
financiando os socorros pelo menos tanto como as quotizações operárias41.
É de destacar ainda que, muito embora não tenha dado origem a uma
tão extensa profusão de investigações e estudos historiográficos, também
tem vindo a ser explorada relação entre o mutualismo e as novas formas de
associações de tradição iluminista, assumindo-se que as sociedades secretas constituíam igualmente um novo modelo de entreajuda, muito embora
de natureza mais informal se comparadas com as associações de socorros
mútuos42. Em alguns contextos nacionais, é destacada a relação entre as
formas de sociabilidades maçónicas e mutualistas, baseadas numa nova
cultura laica com aspirações progressistas e modernizantes. Esta relação
expressa-se na importância dada à dimensão educacional e à representação
do trabalho não como castigo, mas como instrumento de progresso social
e vivência da fraternidade43.
Robotti, “Associativismo professionale Torinense”; Trezzi, “Eredità corporativa nella
cooperazione”, 97-101
40
Tomassini, “L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale”, 9-10
41
Lequim, “Le Monde des travailleurs manuels”, IV.
42
Beito, From Mutual Aid to Welfare State.
43
Elgueta Reyes, “Masonería Y Mutualidad en Concepción. Primeros Antecedentes en
Torno a La Participación De Lorenzo Arenas Olivos 1871-1901”, 103–131.
39
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Menos explorada internacionalmente é a tradição mutualista no seio das
comunidades agro-pastoris, sendo certo que estas desenvolveram diversos
mecanismos de entreajuda baseados na reciprocidade, sobretudo para a partilha dos riscos associados às atividades agrícolas44, que estiveram na origem
de associações mutualistas45, entre as quais se destacam as mútuas de gado46.
As bases sociais do mutualismo e a sua evolução é um dos temas centrais
da historiografia tradicional do mutualismo, designadamente a tendência
centrada nas instituições operárias, argumentando-se que as transformações
induzidas pelo desenvolvimento industrial – entrada de novos contingentes
no mundo do trabalho industrial, maior competição no mercado de trabalho,
desqualificação e penetração do capital mercantil – contribuíram para o enfraquecimento das estratégias baseadas nos antigos laços de ofício. Este foi,
contudo, um processo lento, permitindo a adaptação através da cooperação
entre vários ofícios e a reorganização sob mais alargadas bases47.
Segundo estes estudos, na evolução destas ancestrais associações é
percetível a progressiva afirmação de uma identidade exclusivamente trabalhadora, que entra em conflito com a inicial estrutura interclassista que
integrava sócios efetivos e honorários48. A evolução do peso relativo dos
contributos dos sócios durante a segunda metade do século XIX aponta
para uma decrescente importância dos membros das elites na sobrevivência destas sociedades49. Progressivamente, os trabalhadores das cidades
começam a eliminar os patrões e notáveis locais das suas sociedades50.
No entanto, o mundo do trabalho de oitocentos caracterizava-se pela heterogeneidade de interesses, nomeadamente entre os antigos artesãos, as novas
categorias de trabalhadores de ofício e o emergente proletariado indiferenciado. As sociedades de socorros mútuos, divididas entre a base territorial, os antigos mesteres e as novas categorias profissionais, expressam essas contradições. A sua evolução no sentido de enquadrar grupos cada vez mais alargados
reflete, todavia, uma das estratégias encontradas pelos trabalhadores para lidar
com as transformações tecnológicas e produtivas que marcam este período.
Baker, Fraternity among French Peasantry.
Pons-Pons and Carpio Elías, “Evolución de la gestión del riesgo en el sector agrario
español: De la economía preindustrial a los seguros”, 227.
46
Matthews Stephen, “Cattle Clubs, Insurance and Plague in the Mid-Nineteenth Century.
The Agricultural History Review”, 192–211.
47
Breuilly, Labour and liberalismo in nineteenth-century Europe, 89-93
48
Bonacchi e Pescarolo, “Cultura della comunità e cultura del mestiere alle origini della
«resistenza» proletária italiana”, 39.
49
Tomassini, “L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale”, 22.
50
Lequim, “Le Monde des travailleurs manuels”, IV.
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No seu estudo monográfico sobre Toulouse, Ronald Aminzade defende
que as solidariedades urbanas vão-se progressivamente transformando, assistindo-se à substituição das rivalidades profissionais e dos laços verticais entre
trabalhadores e patronato por solidariedades horizontais e antagonismos de
classe. O autor, que se debruça sobre a evolução das formas de associação das
camadas populares, procura ilustrar o desenvolvimento de novas cooperações
que ultrapassavam as rígidas lealdades profissionais características das antigas
corporações e compagnonnages. Destaca as sociedades de socorros mútuos,
que muito embora oferecessem os mesmos serviços – apoio na doença, invalidez e financiamento do funeral –, não eram já compostas apenas por trabalhadores do mesmo ofício, incluindo já trabalhadores indiferenciados51.
Alguns autores destacam também o papel da coesão social do bairro operário como fator explicativo para a proliferação de associações de
carácter local germinadas, neste período, entre os trabalhadores. O papel
estruturante da comunidade local emerge particularmente “nos países em
que a indústria moderna é um fenómeno relativamente tardio, mas onde
uma rede capilar de assentamentos urbanos de antiga formação, com uma
estratificação social extremamente diversificada e articulada, tornava disponível uma ampla base popular, artesã, em qualquer caso de trabalhadores não propriamente operários, para este tipo de associativismo”52.
Era aliás comum que as associações tivessem como condição de admissão
a pertença à comunidade local. Destaque-se o caso dos Portefaix de Toulon.
Para pertencer à associação era necessário: “a apresentação do candidato por
um membro da comunidade que garanta oficialmente a moralidade do requerente. A assunção de responsabilidade estava relacionada com o papel de um
particular fiador e solidamente motivada por um relacionamento de parentesco ou, pelo menos, de um conhecimento quotidiano do pretendente”53.
É ainda ilustrado que o mutualismo desempenhou uma fundamental
função de coesão social no seio das novas comunidades operárias. A pequena dimensão das associações meridionais, a sua articulação territorial e a leveza do seu aparato burocrático favoreciam uma intensa sociabilidade e uma
enorme diversificação de atividades, incluindo a instrução, o recreio, entre
outras. Contribuiu, ainda, para a criação de mecanismos de identidade e pertença, transmitindo e validando modelos comportamentais, valores e uma
cultura do trabalho e da cidadania claramente expressos nos seus estatutos54.
Aminzade, “The transformation of Social Solidarities in Nineteenth-Century Toulose”, 85
Tomassini, “L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale”, 17
53
Maiullari, “L’evoluzione dei portefaix a tolone”, 257
54
Tomassini, “L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale». In: Stefano
51
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Os estudos monográficos tendem a lançar luz sobre os fatores de integração que, entre as comunidades e o ofício, perpassam as classes trabalhadoras e que se refletem nas suas associações. Estas análises ampliadas,
porém, denunciam igualmente fatores de exclusão. Entre estes, o que mais
se destaca é o referente ao género55. O papel das mulheres, empiricamente
verificado no que respeita aos laços informais desenvolvidos nas comunidades de residência, não se reflete no associativismo formal, onde estas participam muito limitadamente e praticamente sem acesso aos órgãos diretivos.
A exclusão atingia ainda parcialmente os trabalhadores indiferenciados. Este
ostracismo terá um fundamento mais económico que cultural, prendendo-se
com a incapacidade destes estratos pagarem as respetivas cotizações56.
Para além da historiografia do movimento operário, o mutualismo surge também nos estudos que se debruçam sobre a evolução dos padrões de
participação cívica. Segundo Alain Cottereau, em França as economias
domésticas e a estrutura da indústria induziam práticas coletivas informais e de pequena escala mais do que organizações institucionalizada57.
Patricia Turner, todavia, analisando as intersecções entre a militância dos
trabalhadores e a vida associativa na cidade têxtil de Roanne, nas décadas
que antecederam a guerra, conclui que os trabalhadores participavam ativamente em inúmeras associações formais, mais relacionadas com a previdência, a cooperação, a cultura e o recreio do que com a ação coletiva
de base classista. Segundo a autora, a especificidade da participação dos
trabalhadores franceses, face aos britânicos ou alemães, era o facto de integrarem uma comunidade associativa porosa, tendente a diluir a identidade
classista numa cultura urbana mais alargada. Demonstra, não obstante, que
estas associações desempenharam um papel fundamental na mobilização
dos trabalhadores em defesa dos seus interesses económicos e políticos,
nomeadamente em períodos de agitação social58.
Para além da evolução das bases sociais, a historiografia procura explicar a evolução das práticas institucionais destas associações. Muito embora as mutualidades herdem funções, rituais e laços seculares, distinguiram-se crescentemente das antigas estruturas corporativas pelo ingresso
Musso, Tra Fannrica e Società”, 24-41
55
Uría, “Em torno das comunicaciones presentadas: Asociacionismo”, 344
56
Tomassini, “L’associazionismo operaio: il mutualismo nell’Italia liberale”, 15
57
Cottereau, “The disctinctiveness of Working-Class Cultures in France, 1848-1900”,
111-156
58
Turner, “Hostile Participants? Working-Class Militancy, Associational Life, and the
Distinctiveness of Pre-War French Labor Movement”, 28-55.
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voluntário, a gestão democrática ou o esbatimento das hierarquias59. De
facto, os estudos sistemáticos incidindo sobre os estatutos destas associações mostram como os seus fundadores aspiravam a sociedades diversamente governadas e caracterizadas por uma mais ampla participação60.
Sendo o primeiro modelo associativo moderno a enraizar-se entre as camadas populares, modelará as tipologias sucessoras, que não deixarão de
se basear na reciprocidade, na gestão democrática e na participação efetiva
e solidária dos associados.
Os historiadores têm também procurado iluminar qual o papel social
e histórico desempenhado por estas instituições. No contexto nacional,
como além-fronteiras, tem-se valorizado a importância do associativismo
na sua vertente pedagógica, nas suas funções assistenciais e como organizador da nova sociabilidade urbana61. Maurizio Gribaudi, estudando
Turim, valoriza-as numa tripla perspetiva: como criadoras de mecanismos
de integração das populações migrantes, como espaços que possibilitam e
estimulam a mobilidade social e como substitutos do Estado na cobertura
das necessidades assistenciais mínimas62.
Nas comunidades andaluzas analisadas por Manuel Morales Munõz, o
papel histórico do associativismo popular evidenciou-se como extraordinariamente complexo e fecundo no que se refere à integração dos recém-chegados, à superação de carências materiais e à organização do lazer,
mas também à resistência, nomeadamente durante os surtos grevistas63.
O que estes e outros estudos de caso demonstram é que o associativismo, entendido como um movimento, reflete uma possante dinâmica de
articulação das diferentes formas de organização popular, quer no plano
geográfico quer no que respeita aos objetivos e conteúdos – entrelaçando
a assistência e a providência com a cultura, o recreio e o desporto, bem
como com funções de tipo sindical e cooperativo64.
No entanto, é o seu papel histórico na origem do Estado Providência
que mais tem chamado a atenção dos historiadores65, sobretudo nas últimas
Rotberg, Patterns of social capital: stability and change in historical perspective, 8.
Marucco, Iniciativa Pubblica e associazionismo operaio, 78.
61
Larrubia, “Migrantes en las jóvenes sociedades industriales: integración y diferenciación
social”, 93-95; Cordeiro, Um lugar na cidade: Quotidiano, memória e representação no
Bairro da Bica; Costa, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade Cultural.
62
Gribaudi, Mondo operaio e mito operaio. Spazi e percorsi sociali a Torino nel primo
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64
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décadas, devido à crise que aqueles atravessam. Recentemente, Bernard
Harris analisou em detalhe a reação dos mutualistas ingleses às primeiras
reformas sociais liberais, argumentando que, apesar da ameaça que estas
constituíam para a sua sobrevivência, as mutualidades, confrontadas com
graves problemas financeiros, acabaram por aceitar a inevitabilidade da
intervenção do Estado, sobretudo no que respeitava às reformas por velhice e menos em relação aos socorros na doença66. Os autores dividem-se,
todavia, sobre a data em que esta aceitação se consumou, argumentando
alguns que a resistência se prolongou até à crise de 192967.
Neste domínio, tem vindo a ser igualmente estudado o papel do mutualismo na introdução e circulação de doutrinas sociais e conhecimentos
técnicos sobre seguros mútuos, essenciais para fundamentar as reivindicações de proteção dos trabalhadores, bem como para a elaboração dos primeiros projetos de criação de um sistema nacional de segurança social68.
2.2 A historiografia portuguesa do mutualismo
2.2.1 Antecedentes pré-modernos
Analisado na longa duração, o mutualismo surge como um movimento
que nasce da confluência de uma tradição ancestral, relacionada sobretudo
com o movimento confraternal, e uma tradição iluminista, no alvorecer da
modernidade, que lhe empresta uma nova natureza humanista e positivista.
O presente capítulo procura sintetizar o Estado da Arte no que se refere ao
conhecimento sobre estas diferentes raízes históricas no contexto nacional.
Tal como além fronteiras, o estudo genealógico de diferentes instituições mutualistas sugere uma relação direta entre o movimento confraternal
e mutualista69. Álvaro Garrido defende que foram as confrarias, mais do
que as corporações, que, conservando maior autonomia face ao Estado e
Sécurité Sociale: Conflicts et Convergences, 13; Pereira, Do Estado Liberal ao EstadoProvidência: um século em Portugal.
66
Harris, “Social Policy by Other Means? Mutual Aid and the Origins of the Modern
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69
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assumindo a assistência e a entreajuda como propósitos, mais se aproximaram das atuais associações de socorros mútuos70, pelo que importa rever a
produção historiográfica sobre o movimento confraternal.
Os estudiosos das confrarias medievais portuguesas também sublinham a ascendência dos collegia romanos e das guildas germânicas. Para
a Hispânia romana existem vestígios epigráficos de 122 collegia, maioritariamente do século II e III, sendo alguns deles de Bracara Augusta (Braga),
Conimbriga,Olisipo (Lisboa), Pax Iulia (Beja) e Balsa (perto de Tavira).
Destes 122, a maioria eram collegia funeraticia, que tinham como objetivo
assegurar rituais fúnebres dignos aos seus colegiados. J. Gagé aponta para as
suas semelhanças com as comunidades cristãs primitivas na sua preocupação
em assegurarem cemitérios comuns e caixas de cotizações para ajuda dos seus
membros e outros necessitados. Este autor refere que as comunidades paleocristãs terão tirado vantagem dos direitos reconhecidos a estas instituições.
Outros tipos de collegia também tinham presença na Península. Os
collegia profissionais que festejavam a deusa Minerva, a deusa das artes,
do comércio e da sabedoria, no artificium dies, a 19 de março. Os collegia
juvenum, que integravam jovens das classes privilegiadas, organizavam
as festividades juvenalia ou os LudiJuvena, que consistiam em eventos
de caráter desportivo realizados a 1 de Janeiro, comemorando a maioridade dos jovens que completavam os 21 anos. Os collegia militares, que
associavam legionários, tinham objetivos religiosos, de socialização e de
solidariedade, através da mutualização de seguros.
No que respeita às guildas de tradição germânica, todavia, segundo
Ângela Beirante, muito embora não existam testemunhos de que elas tenham tido existência na Península Ibérica, alguns compromissos de confrarias portuguesas, como as mais antigas confrarias de Torres Novas,
Guimarães, Sabugal e Beja, revelam algumas similitudes com os seus
princípios71. Por outro lado, a mutualidade encontra raízes mais recuadas
nos costumes e direito consuetudinário das comunidades rurais, como
comprovam os primeiros forais que se referem a práticas de entreajuda
ancestrais baseadas na reciprocidade, atribuídas à ocupação germânica72.
O estudo do movimento confraternal medieval tem tido grande desenvolvimento no contexto nacional, onde a produção historiográfica sobre confrarias e irmandades é prolixa e multifacetada. Entre os diferentes ângulos de
investigação salientam-se os estudos que abordam o papel destas instituições
70
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na gestão do culto e da morte73 e na sociabilidade urbana74, as suas normas
e códigos morais, regras de funcionamento, práticas de gestão e administração75, a conflitualidade entre a aspiração de autonomia e a disputa sobre a sua
jurisdição pela coroa e a Igreja76 ou a sua disseminação global e designadamente nas áreas de influência portuguesa, desde a expansão marítima77.
Segundo a historiografia do movimento confraternal, as Confrarias e
Irmandades medievais, que assumiam funções de socorros mútuos na enfermidade, incapacidade, entre outras adversidades78, espalharam-se por todo o
território português, associando comunidades profissionais e de lugar79. Estas
instituições assumiram diversas e relevantes funções, desde o crédito agrícola80
à assistência médica. A entreajuda baseada na mutualidade, aliás, esteve na
origem do sistema de assistência público, considerando que os primeiros hospitais foram erguidos pelas confrarias e irmandades, tendo o modelo sido adaptado e tutelado pelo Estado com a criação das misericórdias no século XV81.
Neste estudo interessam-nos sobretudo as análises que avaliam as suas
funções no âmbito da proteção social, sublinhando que, ao contrário das
misericórdias, que monopolizaram a assistência e caridade aos desvalidos e
por isso elementos externos à instituição, nas confrarias o auxílio espiritual
e material vocacionava-se sobretudo para os seus membros, estando assim
mais próximo da entreajuda82, assumida como um direito estatutário83.
Araújo, A morte e a concorrência entre as confrarias de Braga (séculos XVII-XVIII).
Lousada, Espaço Urbano, sociabilidade e confrarias: Lisboa nos finais do Antigo Regime.
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Destaca-se neste âmbito o estudo levado a cabo por Iria Gonçalves sobre as confrarias medievais da região da Alcanena, no qual dedica um capitulo à assistência mútua, com base nos compromissos das confrarias de
Bugalhos, de maio de 1219, e de Alcanena e Monsanto, de 1353, e a partir
dos quais ilustra as práticas de entreajuda na doença, na morte, e noutras
circunstâncias, entre as quais os trabalhos agrícolas, as peregrinações, a
prisão ou no caso de incêndio da sua casa84.
Maria Antónia Lopes problematiza a relação entre assistência e controlo social, sublinhando a dimensão repressiva e disciplinadora que o direito
de acesso à caridade inseria85, sendo certo que as confrarias, mais do que
as misericórdias, foram passíveis de ser apropriadas como recurso organizacional para a resistência de diferentes grupos subalternos86. Com efeito,
as bases e as relações sociais no interior destas duas tipologias associativas
ancestrais eram francamente distintas, sendo as primeiras abertas a todos
os estratos sociais e com um número ilimitado de sócios e as segundas
compostas por elementos das elites locais e com numerus clausus87.
Os levantamentos disponíveis apontam para a origem destas instituições
em Portugal no século XII e para a sua grande proliferação na época moderna. Pedro Penteado, com base numa fonte serial com dados para quase todo
o país, avança um quadro provisório do movimento confraternal nos séculos
XV a XVIII. A sondagem que fez em quatro diferentes áreas geográficas –
Lisboa, Gaia, Alcobaça (próximo do litoral) e Fundão (no interior do país)
– aponta para um universo de mais de 300 irmandades e confrarias espalhadas por 106 paróquias88. Isabel Sá dá conta da existência de mais de oitenta
confrarias, nas seis freguesias de Braga ao longo do século XVIII, 148 nos
cinco julgados do concelho de Barcelos, 32 nas quatro freguesias da vila de
Aveiro, 215 em Vila Real e seu termo, num total de 45 paróquias89.
Segundo Ferraz, todavia, no século XVIII verifica-se a tendência para
a extinção ou união de confrarias, devido a uma crescente dificuldade em
renovar as suas bases sociais, responsabilizar os irmãos pela sua gestão,
cobrar os créditos mal parados, limitar as despesas litúrgicas, manter o
Gonçalves, “As Confrarias Medievais da Região de Alcanena”, 23-34.
Lopes, Proteção Social em Portugal.
86
Mourão, “As confrarias como disfarce étnico: os confrades judeus e os confrades negros”,
55–74.
87
Sá e Lopes, História Breve das Misericórdias; Beirante, Confrarias Medievais Portuguesas.
88
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volume de legados e, por vezes, à má administração das rendas90. Os historiadores das misericórdias apontam ainda como razão da retração deste
movimento, a monopolização da assistência por esta tipologia específica
de irmandade centralizada e sob a tutela estatal, com a tendência para a
anexação destas mais modestas instituições de auto-organização popular91.
Parte considerável da investigação sobre este objeto baseia-se na análise dos seus compromissos, o que vai ao encontro dos objetivos da nossa
análise institucional, que procura focar as continuidades e inovações nas
práticas de mutualidades na longa duração. Os levantamentos e análises
dos compromissos das confrarias surgidas em Portugal a partir do século
XII revelam a sua natureza como associações de fiéis cujo objetivo é a
assistência e o culto, bem como as normas que presidiam ao seu funcionamento, incluindo as regras para a admissão dos irmãos, valor das joias e
cotas e sua eventual graduação92, a composição e competências dos diferentes “órgãos sociais” – mesa, cabido, etc. – e cargos – juiz, mordomos,
andadores, etc. –, de que forma eram realizadas as eleições ou as sanções
impostas aos membros não cumpridores93.
Se estas normas são comparáveis com as presentes nos estatutos das
associações mutualistas do período contemporâneo, não é possível ignorar os seus distintos enquadramentos históricos. Os estudos medievais e
modernos abordam vários fatores de enquadramento que distinguem significativamente as instituições pré-modernas das contemporâneas, a religiosidade, o papel da igreja e do Estado94, a relação com a morte95 e a
representação da pobreza, a estrutura social baseada na desigualdade96, os
grupos e as identidades sociais97, entre outras.
Ferraz, “As confrarias bracarenses no século XVIII: uma abordagem = The confraternities of braga in the XVIII century: an approach”, 341–355,
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Os historiadores das confrarias têm vindo também a analisar o seu papel na assistência pública, minorando-o face ao das misericórdias e argumentando que as práticas “caritativas” eram diminutas sobretudo face ao
exterior, sendo fundamentalmente destinadas aos confrades. Na perspetiva
deste estudo, todavia, essa exclusividade assume um outro significado, revelando que mais do que instituições assistencialistas, assumiam-se como
instâncias de entreajuda entre os seus membros. Por outro lado, destacam
outra modalidade considerada “assistencial, embora não isenta de ambiguidades”: o crédito a juros aos confrades, o que mais uma vez aproxima
as confrarias – no que respeita às suas funções – dos montepios e associações de socorros mútuos oitocentistas98.
Esta reciprocidade centrava-se com maior acuidade no acompanhamento da morte e na sufragação das almas, mas como ilustra Maria Araújo,
autora de uma grande diversidade de estudos sobre a temática, a “assistência prestada aos irmãos assumia duas vertentes: espiritual e corporal”. Em
alguns casos, era inclusivamente definido o valor da esmola” que o “visitador” deveria atribuir aos irmãos enfermos “se fossem pobres”99, como
analisaremos no capítulo dedicado a estas instituições pré-modernas.
2.2.2 A emergência do mutualismo
No que respeita especificamente ao mutualismo, excetuando as monografias desenvolvidas por ativistas durante o próprio processo histórico
de emergência do associativismo (a que recorreremos largamente como
fontes primárias), os primeiros estudos monográficos a abordar o fenómeno enquadram-se na tendência para estudar as origens do movimento
operário, que marca o período entre o final da década de 1960 e o início
da de 1980. Durante este período de transição, um significativo conjunto
de historiadores procuram no passado as raízes das doutrinas vocacionadas para a transformação social, entre as quais se destaca, pelo seu papel
pioneiro, o mutualismo.
São exemplos significativos Victor de Sá e César Oliveira. O primeiro
é aquele que mais recua temporalmente, debruçando-se sobre as primeiras
manifestações das ideias socialistas em Portugal (1820-1852) nas obras de
98
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intelectuais liberais100. César Oliveira explora em detalhe o período em que o
mutualismo é o principal modelo de organização operária, entre 1850 e 1900.
Na obra deste último, a emergência do associativismo operário em
Portugal é marcada, por um lado, pela presença de um forte legado corporativo na composição social, objetivos e práticas das primeiras associações livres
de base profissional; e, por outro, pelo protagonismo de uma intelectualidade
liberal reformista na introdução do socialismo utópico em Portugal e na criação das primeiras estruturas supralocais, entre os quais o Centro Promotor dos
Melhoramentos das Classes Laboriosas, que caracteriza como um prolongamento do projeto regenerador, vocacionado para a ilustração e dinamização
das classes trabalhadoras e caracterizado pela colaboração de classes101.
Já no início dos anos oitenta, José Pacheco Pereira publica um artigo
especificamente dedicado ao movimento mutualista portuense, no qual argumenta que a distinção entre as associações exclusivas de uma profissão
e as mistas refletia duas realidades concomitantes na transição para a modernidade: “num dos casos trata-se de associações ligadas aos ofícios artesanais da pequena indústria local, no outro, de associações ligadas ao surto
da média e grande indústria de dimensão nacional e citadina, organizando
o nascente operariado industrial”102.
Mais tarde, distingue-se então a primeira obra contemporânea exclusivamente dedicada ao movimento mutualista, da autoria de Vasco Rosendo. O
autor dedica uma significativa parcela do seu trabalho aos antecedentes pré-modernos do mutualismo, desde as guildas germânicas ao movimento confraternal, das corporações de ofício aos compromissos marítimos, não esquecendo o papel da maçonaria, traçando uma verdadeira genealogia do objeto
aqui em análise. Contextualiza internacionalmente a emergência do modelo
mutualista, descreve a sua evolução em Portugal e oferece um recenseamento
sistemático das instituições fundadas em Portugal ao longo de 150 anos.
Segundo o autor, não obstante a ascendência face ao movimento operário, as associações de socorros mútuos têm origem na falta de mecanismos de proteção social sentidos sobretudo entre as classes médias – funcionalismo, profissões liberais, comerciantes e fabricantes – e caracteriza-se pelo interclassismo. Em meados do século, difundem-se as associações
Sá, A Crise do Liberalismo e as primeiras manifestações das ideias socialistas em
Portugal (1820-1852), 138.
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de artistas ou artísticas, abrangendo pedreiros, marceneiros, carpinteiros,
ferreiros, sapateiros, alfaiates, tanoeiros, calafates, entre outros, não distinguindo todavia patrões de assalariados103.
Não obstante a consensualidade no que respeita à herança do movimento confraternal, alguns autores têm também chamado a atenção para a
influência da tradição iluminista na emergência do associativismo contemporâneo104 e, designadamente, o papel da maçonaria na disseminação de
novos valores de igualdade, liberdade e fraternidade105.
Entre os contributos clássicos para o conhecimento e compreensão do
movimento mutualista é de especial destaque a obra de Miriam Halpern
Pereira. Devemos a esta autora o primeiro estudo exaustivo sobre a reação
da comunidade artesanal à emergência do Liberalismo, no qual se enquadram as origens do mutualismo. É porventura a única obra que, a par da
experiência corporativa, destaca o envolvimento da comunidade artesanal
no movimento associativo iniciado no período vintista, desenvolvido após
a institucionalização do regime liberal e herdeiro do academismo científico do século anterior, o que virá a determinar vincados traços de modernidade nas primeiras instituições de entreajuda dos artesãos, sobretudo uma
nova ambição de aperfeiçoamento tecnológico e de instrução teórica em
consonância com a nova filosofia iluminista.
É também de sua autoria a mais completa e problematizada análise
do papel do mutualismo no processo de transição do Estado liberal para o
Estado Providência106.
Finalmente, em Portugal, as formas tradicionais de cooperação nos
campos, incluindo a associação formal ou informal para a partilha de riscos,
também têm vindo a ser valorizadas pela investigação contemporânea107,
quer pelos pioneiros do mutualismo no período aqui em análise108 quer pelos estudiosos que se debruçaram sobre as instituições do Antigo Regime109,
demonstrando a ancestralidade da prática da mutualidade nos campos.
Desde estas obras clássicas, foram realizadas algumas monografias académicas, analisando casos de estudo ou problemáticas específicas. DestacaRosendo, O mutualismo em Portugal, 265-293
Pereira, Associativismo Livre: uma história de fraternidade e progresso, 43-48
105
Pereira, Do Estado Liberal ao Estado de Providência. Ventura, Uma história da maçonaria
em Portugal: 1727-1986; Oliveira Marques, A história da Maçonaria em Portugal.
106
Pereira, Do Estado Liberal ao Estado de Providência, 124-138
107
Henriques, Formas tradicionais de cooperação: As mútuas de seguro de gado.
108
Grilo, O Crédito Agrícola
109
Langhans, As posturas: estudos de direito municipal.
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-se, por exemplo, a tese de Rui Brás dedicada às associações de Sapateiros
de Lisboa. Segundo a mesma, no contexto nacional as primeiras associações
foram fundadas e dominadas pela burguesia artesanal – os mestres e lojistas ameaçados pela concorrência capitalista –, que se esforçava por libertar
o ofício da tradição corporativa e introduzir novas formas de produção e
comercialização. Estas associações correspondem à tentativa de substituir
a comunidade moral corporativa por uma unidade entre operários e patrões
com base no paternalismo.
Os estudos sobre as bases sociais das associações mutualistas e a sua
evolução ao longo do período em análise mostram também, contudo, que
a transformação das relações de produção acentuou progressivamente as
clivagens entre empregadores e assalariados, levando os trabalhadores a
fundar associações autónomas110. Progressivamente, os industriais e os notáveis são afastados das associações de socorros mútuos, que ganham um
cunho crescentemente classista expresso nos seus estatutos, atividades e
relação com o restante tecido associativo de base operária111.
É de destacar também a tese de Ana Catarina Vitorino Rocha, que se debruça mais sobre a evolução das práticas institucionais no seio do movimento.
Sublinha o crescente papel da reciprocidade na prevenção da contingência,
que assume um relevante significado na história da ação coletiva das camadas
populares, exprimindo a conquista do poder sobre a sua própria vida e morte,
anteriormente nas mãos dos soberanos ou da Igreja. Por outro lado, como
defende a autora, se se opunha às formas de dominação do Antigo Regime, a
mutualidade também contrariava as novas dependências e explorações, combatendo a usura através da mutualidade no acesso ao crédito. Realça ainda
que o mutualismo inaugura uma ética própria, ao exigir estatutariamente o
compromisso dos sócios com práticas democráticas de sufrágio interno, de
participação em assembleia ou de exercício de cargos administrativos112.
Mais recentemente, Álvaro Garrido e David Pereira oferecem um contributo notável para a integração transnacional da história do mutualismo
português. Na obra Economia Social, de 2018, os autores sintetizam as
ideias e experiências relacionadas com a economia social que marcaram
o século XIX europeu, permitindo assim a identificação das diferentes inBrás, Formas Institucionais e Sistemas de Valores: as associações de Sapateiros de
Lisboa, da segunda metade do século XIX ao Estado Novo, 123-125
111
Pereira, A Produção Social da Solidariedade Operária: o caso de estudo da Península
de Setúbal (1890-1930).
112
Rocha, Mutualismo como resistência: pensamento, práticas e ética (1840-1940), 85
110
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fluências e confluências doutrinárias que inspiraram o emergente movimento associativo português. Para além da herança corporativa e do socialismo utópico, dissecam as várias tendências de reforma social que se
podem situar na “espessa corrente solidarista – onde conviveram liberais,
maçons, socialistas e homens de cultura republicana”113.
Não deixam de analisar a especificidade do caso português, dando
uma especial atenção às ideias e pensadores de uma economia social em
gestação. Depois de analisarem a evolução do movimento, ressaltam o seu
papel na emergência das primeiras tentativas de construção de um Estado
Providência em Portugal, uma problemática ausente deste estudo por ultrapassar o seu âmbito cronológico.
É ainda de destacar a investigação levada a cabo por Virgínia Baptista
sobre a participação feminina no movimento mutualista. Segundo a autora,
“as associações mutualistas mistas eram livres para os seus membros, mas
refletiram a subordinação das mulheres na família e no mercado de trabalho. A conceção da falta de direitos mutualistas ou dos subsídios inferiores
que recebiam expressava que o ideário dos seus salários era perspetivado
como um suplemento ao orçamento familiar porque eram dependentes do
“chefe de família”, que recebia o “salário familiar”. A autora não deixa de
reconhecer, todavia, que “as associações femininas constituíam um espaço
próprio para dar voz às reivindicações de mulheres trabalhadoras, relativamente à maternidade e à providência social”114.
Já em 2020, foi publicada a obra de Joana Dias Pereira Associativismo
Livre – uma história de fraternidade e progresso, dedicada às origens do
associativismo nas suas diferentes expressões, a qual revela o papel desempenhado pelo mutualismo como pioneiro do desenvolvimento das práticas de ação coletiva institucionalizada115.
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Garrido e Pereira Economia Social.
Baptista, “O associativismo mutualista – a providência social (1880-1935)”.
Pereira, Associativismo Livre: uma história de fraternidade e progresso.

3. PRÁTICAS DE MUTUALIDADE PRÉ-MODERNAS

3.1 Confrarias e Irmandades
As mais antigas confrarias que se conhecem na Península Ibérica foram constituídas na Catalunha, nos séculos X-XII, nomeadamente as de
Sant Pere de Llorà, de Sant Pere de la Portella, de Santa Maria de Lillet
e de Nostra Senyora D’Ivorra. Já em Portugal, segundo Ângela Beirante,
as confrarias mais antigas de que há conhecimento datam do século XII,
como as de “Fungálvas, de Bexiga, de Paialvo, de Stª Maria da Olaia”, no
concelho de Torres Novas116.
Entre os registos mais antigos, destaca-se o documento dado a conhecer por José Marques e conservado no fundo da Confraria de São João do
Souto (Braga), que remonta a abril de 1186. Segundo o autor, esta confraria era constituída por oficiais de diversas profissões e condições sociais
– como alfaiates, correeiros, sapateiros, ourives, mercadores, escudeiros e
clérigos – e pertencia-lhe um hospital destinado aos pobres, fundado por
Pedro Ourives e sua mulher em data anterior a 1128, e uma albergaria117.
Beirante, As Confrarias Portuguesas, 6.
Em Portugal essas associações eram denominadas de confrarias ou irmandades, tendo estas
duas designações sido usadas genericamente como sinónimos. Mas, em Espanha não era
assim, aí o termo “hermanad”, em virtude da sua evolução histórica, ganhou significado político, designando as associações de índole popular de contestação do poder senhorial, ou com
ligação às estruturas municipais. Note-se que, no compromisso de São Bento de Torres, o termo confraria designa as distribuições de alimentos que os confrades faziam no terreiro, sendo que no compromisso de Santo André de Montemor-o-Novo designa a refeição comum. Já
no compromisso de Salvador de Torres Novas o termo irmandade só tinha justificação com a
ocorrência da refeição comum: “Outrosy em cada huum ano na entrada de janeiro (…) todos
como jrmaãos juntamente façam huua collaçam aa custa da dicta comfraria porque de outra
maneira nam seria chamada hirmandade” (Beirante, op. cit., p. 8)
117
Marques, “Os pergaminhos da Confraria de S. João do Souto da cidade de Braga
(1186-1545)”, 8-9.
116
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Ilustração 1 - Compromisso da Confraria de Fungálvas, transcrição de 1502 do
compromisso original que, segundo Ângela Beirante, recua a 1176118.

Ilustração 2 – Documento mais antigo do arquivo da confraria de S. João do
Souto, referindo que esta igreja pertenceu a Pedro Ourives ‘ecclesia que fuit
Petri Aurificis’, datado de abril de 1186 e publicado por José Marques119.
Tombo dos bens e propriedades do concelho, das capelas, gafarias e confrarias de Torres
Novas. Feitos da Coroa, Núcleo Antigo 275, fl. CCXIX. PT/TT/FC/5/275 “Imagem cedida pelo ANTT”
119
Marques, “Os pergaminhos da Confraria de S. João do Souto da cidade de Braga (1186118
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Em relação a Lisboa, que pela sua importância tinha sentido ser um
centro difusor do movimento confraternal, não existem informações de confrarias durante o século XII, o que não quer dizer que não tenham existido.
Na opinião de Mário Farelo, esta falta de informação pode dever-se simplesmente à escassez de documentos dessa época. A mais antiga confraria de
que há notícia na cidade terá sido fundada por clérigos, antes de 1211. No
entanto, a mais antiga informação com consistência provém do testamento
de Elvira Soares, datado de 1269 a 1280, onde foi registada uma doação de
quatro morabitinos à confraria de São Francisco e um morabitino às confrarias de Santa Maria Madalena, de São Vicente e do Espírito Santo. O surgimento desta última confraria estaria ligado à crescente importância que a
classe mercantil ganhou na cidade, a partir do século XIII, que se repercutiu
também na sua participação nos cargos camarários.
As ordens mendicantes terão tido um papel fundamental no surgimento do movimento confraternal lisboeta, como o sugere a existência
das referidas confrarias de São Francisco e Santa Maria Madalena, assim
como o surgimento da confraria de São Domingos, cuja existência está
atestada para 1293. A partir destas datas, a informação sobre as confrarias
em Lisboa multiplica-se. Por essa época existia uma confraria mais tarde designada como dos Romeus ou Romeiros, que possuía um hospital/
albergue, que tinha como um dos seus principais objetivos o acolhimento
de peregrinos. No contexto da crescente importância de Lisboa nas rotas
marítimas entre o Norte da Europa e o Mediterrâneo surgiram confrarias
criadas por estrangeiros: em 1292, foi estabelecida por peregrinos ingleses
a confraria dos Palmeiros, assim como por volta da mesma época foi criada a confraria de São Bartolomeu dos Alemães120.
Do virar do milénio até à centúria de trezentos, Portugal, como toda a
Europa ocidental, viveu momentos de fulgor económico, com o aumento da
produção agrícola, das atividades manufatureiras e mercantis, assim como de
um crescimento urbano. O movimento confraternal urbano e rural surgiu nesse
ambiente. Contudo, foi a partir do século XIV que as confrarias se consolidaram. As solidariedades e a religiosidade que encerravam tornaram-se urgentes
perante a dificuldades de subsistência da população e o enorme aumento da
mortalidade, devido à grande crise que eclodiu nesse século. Recorde-se que
esta se caracterizou por carências alimentares, devido a quebras da produção
agrícola, mas também por guerras generalizadas e surtos de peste.
1545)”, Documento 1.
120
Farelo, “A rede confraternal na cidade de Lisboa (séculos XIII-primeira metade do séc.
XVI)”, 471-473.
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Ao longo da época moderna, o movimento confraternal em Portugal adensou-se, sendo que o número destas instituições aumentou consideravelmente.
Embora muitas das características medievais fossem mantidas em continuidade, a verdade é que as profundas mudanças operadas no seio de uma sociedade católica marcada pelas determinações tridentinas, acarretaram múltiplas
transformações. A tendência desenvolvida neste meio, depois do Concílio de
Trento, segue uma religiosidade mais rigorista, clerical, em clara oposição à
tradição laica do movimento confraternal, de origem medieval. No período
contemporâneo, a ofensiva liberal face ao poder da igreja não impediu a contínua proliferação destas instituições e manifestações de religiosidade.
A análise da evolução normativa na longa duração das irmandades e
confrarias aponta para um conjunto de continuidades significativas, que se
refletem na origem do movimento mutualista como um legado ancestral e
resiliente. Neste capítulo pretende-se analisar não somente essas continuidades, mas também as inovações, verificadas durante o período moderno
– e sobretudo no liberal –, por influência e concorrência do associativismo,
a par das imposições legais do Estado moderno em construção.
Seguindo o trabalho fundamental que Maria Ângela Beirante apresentou
sobre as confrarias medievais portuguesas, e nomeadamente da leitura que
nele faz sobre os seus compromissos121, verifica-se que, apesar da intensa
religiosidade e dos princípios de caridade cristã que imperavam nas suas vivências, a maioria apresentava um caráter marcadamente laico. Alguns compromissos demonstram mesmo atitudes de resistência às tentativas de interferência clerical, como por exemplo o da Confraria dos Homens Bons de Beja,
que impunha uma administração exercida exclusivamente por leigos122.
Não sendo regra, havia mesmo algumas que impediam que clérigos fossem membros, como sucedia na Confraria de Santo André, de Montemoro-Novo123. Sobre este assunto, os compromissos da Confraria da Ribeira,
no termo de Torres Novas, e da Confraria de Jesus (também designada por
Os Compromissos, ou estatutos, eram os instrumentos com carácter instituidor, que formalizavam e definiam a organização das confrarias, estabelecendo os seus objetivos e normas de funcionamento, justificando a sua existência como sujeitos de direitos e obrigações,
conferindo-lhes, dessa forma, personalidade jurídica. Como documentos definidores da natureza das confrarias, os compromissos são centrais para o seu estudo.
122
Beirante, op. Cit., 9-10.
123
Havia confrarias mistas de que eram exemplos: a dos Fiéis de Deus de Sintra, de Santa
Catarina de Ribamar, a de Nossa Senhora da Graça de Santa Cruz de Coimbra, a dos Clérigos
de Montemor-o-Velho e a de Santa Maria de Sábado da Sé de Évora. A confraria dos
Bacharéis de Coimbra parece ter sido apenas composta por clérigos (Beirante, op. cit., 9 e 57)
121
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antiga confraria dos lavradores), também ela de Torres Novas, referem: “E
o nosso capellam seja escusado de todo-los nossos negoceos”124.

Ilustração 3 – Alvará da Confraria Leiga da Vila de Beja, segundo Gama
Barros fundada a 8 de julho de 1297125.

Entre as evoluções identificadas no período moderno, destaca-se inequivocamente a maior intromissão do clero na vida confraternal. Embora esta
não fosse novidade, dado que, como vimos, a Igreja Medieval tentou sempre
imiscuir-se nas confrarias, com vista a controlar estas instituições com forte
peso social, agora a vigilância clerical tornou-se mais efetiva. No entanto,
mesmo nestas confrarias de iniciativa clerical, os confrades participavam
nas decisões relativas à escolha do seu corpo dirigente. Como podemos ver
no caso da confraria de Nossa Senhora do Rosário, criada nos alvores da
modernidade, no mosteiro de São Domingos de Lisboa, os cargos eram decididos por eleição, em cabido, com a participação de todos os irmãos:
“Ordenamos que os confrades desta sancta confraria se aiuntem
em cada hum anno em cabido no mosteiros de são domingos e fação sua
eleição per vozes e enleião hum mordomo e hum escriuão e tres conCit. por Lopes e Trindade, Confrarias Medievais da Região de Torres Novas: os bens
e os compromissos, 301 e 417. Ambos os compromissos são datados de 1212.
125
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Livro 3 da Chancelaria de D. Dinis, fl. 4v-5.PT/TT/
CHR/C/001/0003. “Imagem cedida pelo ANTT”.
124
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frades principaes e de boas tenções (…) a qual eleição seia cahmado o
prouincial da ordem de são domingos se presente for ou o prior do dito
mosteiro; e os officiaes que ali forem elegidos seruirão aqulle anno de
sua eleição sendo sempre presentes a as missas ordenadas (…)”.126

Ilustração 4 - Treslado do compromisso da Comfraria de Nossa Senhora do
Rosairo de 1554127.

Da mesma maneira, na confraria do Santíssimo Sacramento do Torrão,
apesar da eleição dos oficiais ser feita sob a vigilância – e com a colaboração – do clero, todos os irmãos tinham direito de voto:
“Ordenamos que no domingo antes da sesta do Sanctissimo
Sacramento se ajuntem os irmãos as duas horas na casa do Spirito
Sancto para se fazer a elleição dos officiais que ouuerem de servir o
Anno seguinte (…) tendo o Juiz polla manhã mandado hum escrito ao
Prior pera se publicar na estação como se ade fazer a elleição a tarde
e estando o Juiz e hum padre jrmão da ditta Confraria, e o Escrivão
no meyo se votara por ordem começando pelos demais officiaes (…)
Treslado de 1554 do compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 4-4v. Biblioteca Nacional de Portugal
127
Treslado de 1554 do compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 3v-4. Biblioteca Nacional de Portugal
126
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e deSpois de votarem o padre, que presidir na elleição com o Juiz
verão a pauta e regulados os votos se fara a pauta dos elleitos cerrada, e sellada, e com muito segredo se dara ao padre pregador, que a
abrira, e a pubricara ao pouo no domingo em que se Fizer a Sesta do
Sanctissimo Sacramento”128.
A presença de clérigos no ato eleitoral também se tornou comum nas
confrarias de origem laica, situação que seria impensável para a maior
parte dessas confrarias medievais que, como vimos, se afirmavam como
extremamente zelosas da sua autonomia e das suas tradições. Veja-se, uma
vez mais, o exemplo da referida confraria de Setúbal:
“(…) no dia que se celebra a festa Do Santo se não pode fazer
officiais ordenamos que no domingo logo seguinte se chamarao os
Irmãos pera o tal dia á tarde se fazer eleição e pera isso se porá hua
meza o ornada com seus asentos iunto ao altar do Santo e hua cruz
nela com dois cirius asezos aonde assistirá o Iuiz e escrivão e Capelão
da confraria e a mais votos elegerao o Iuiz e Mordomos”129.
Quanto aos membros, as confrarias medievais portuguesas encontravam-se, geralmente, acessíveis a homens solteiros ou casados, sendo algumas também disponíveis para as suas mulheres. Note-se, contudo, que as
mulheres aparecem sempre nos compromissos, implícita ou explicitamente, como submetidas ao poder masculino. Aliás, em nenhum dos compromissos das confrarias medievais analisados aparece a referência da entrada
autónoma de mulheres.
No que diz respeito ao processo de ingresso dos associados, realizava-se por um juramento público, com o testemunho de todos os irmãos,
onde o novo membro jurava, sobre os Evangelhos, respeitar os compromissos da confraria130. Estas cerimónias de entrada de novos confrades
decorriam, com poucas variações, como foi estabelecido no compromisso
da Confraria de Santa Maria do Vale de Torres Novas:
“Primeiramente lhe leam E declarem este nosso compremisso todo
E comdiçõoes E posturas em elle contheudas dizemdo-lhe E declaramCompromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa
Senhora da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 2.
Biblioteca Nacional de Portugal.
129
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 7-7v. Biblioteca
Nacional de Portugal.
130
Na época medieval, generalizou-se a inscrição dos associados no livro dos confrades
(Beirante, op. cit., 12)
128
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do-lhe se as emtende de comprir E manteer E se disser que sy Esto mes
lhe dem Juramento sobre os santos auamgelhos que bem direitamente E
sem malicia serua a dicta confraria”131.
As transformações pós-Trento notam-se tanto em termos do funcionamento institucional das confrarias como no que diz respeito às suas vivências religiosas. Vejamos, então, o que mudou internamente. Em primeiro lugar, a questão do ingresso. Como já referido, as confrarias eram
um mundo marcadamente masculino, com uma participação feminina residual. Esta característica manteve-se nos séculos da Modernidade, embora
houvesse algumas que permitiam que as mulheres fossem membros de
pleno direito, como foi o caso das confrarias portuenses, datadas dos séculos XVII e XVIII e estudadas por Maria Manuela Rodrigues.
Contudo, outras havia que bloqueavam o acesso a mulheres, como sucedia com a confraria da comunidade agro-pastoril da Junqueira, embora
apoiasse as viúvas132. Por outro lado, tal como na Medievalidade, havia
ainda outras em que as mulheres acompanhavam a adesão dos maridos,
situação que se verificava, por exemplo, na irmandade Santo António da
Villa de Setúbal, segundo o seu compromisso, datado de 1624:
“Poderam entrar por irmãos todas as pessoas que quizerem e darao de esmola marido e molher dous tostois. e sendo molher só hum
cruzádo, e em cada hum ano dará cada hum meio tostão de Irmandade
pello dia do Santo”133.
Porém, à sombra dos conventos femininos, surgiram confrarias reservadas a mulheres, como foi o caso da irmandade do Santíssimo Sacramento
do convento de São João da Penitência da Vila de Estremoz. Contudo,
não se reconheciam às mulheres plenas capacidades para se regerem. O
compromisso desta confraria, datado de 1649, refere, aliás, a existência e
mesmo a necessidade de um protetor masculino:
“Ordenamos que para, bom gouerno, augmento, e perpetuidade
esta Santa Irmandade, aja hum protector, que a defenda, e empare, e
para isto escolhemos o muito Reuerendo Padre Freire Diogo çesar
Compromisso da Confraria de Santa Maria do Vale de Torres Novas de 1429 Cit. por
Lopes e Trindade, op. Cit., 184.
132
Terá havido exceções, como foi o caso na igreja de Palhais, onde houve mulheres à
frente das confrarias, durante o século XVI (Penteado, Confrarias Portuguesas da Época
Moderna: Problemas, Resultados re tendências da Investigação, 30.)
133
Compromisso a Irmandade de Santo António da Vila de Setúbal, fl. 3v. Biblioteca
Nacional de Portugal.
131
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dignissimo prouincial da prouincia dos Algarves, e os prouinciais que
lhe sucçederem, em cuia obediencia uivemos, e lhe pedimos com humildade, queira açeitar esta nossa eleição”134.
O mesmo documento declara a confraria aberta tanto às freiras do convento, como a mulheres seculares, desde que estas fossem “virtuosas”:
“Como quer que as indulgencias, e graças que os Summos
Pontifiçes concederão a todos os fiéis christãos que seruirem nesta
santa Irmandade, ordenamos, que nella se açeite não so as religiozas
pofessas, nouiças, e meninas que estão no conuento com algum titulo:
mas as molheres que estiuerem dentro do mesmo conuento, e as pessoas seculares contanto que seiam limpas uirtuosas, e exemplares”135.
Tal como nas restantes confrarias, também era exigido um pagamento
no ato de ingresso, que, neste caso, detinha diferentes valores para as freiras ou para as mulheres laicas:
“Ordenamos que as religiozas professas offereção de esmola simco tostois o dia que se assentarem por irmans; e o que mais quizerem
conforme sua deuação: as mulheres do conuento dous tostois ao menos, e as pessoas seculares seis tostões”136.
No que diz respeito aos seus cargos, todas as irmãs elegiam uma juíza,
uma escrivã e seis mordomas. Contudo, só este último cargo era acessível
às mulheres laicas:
“Ordenamos que todos os annos depois de se fizer a festa do
Santissimo em o domingo seguinte se a aiuntem as irmans em o chouro para elegerem as officiais que ande seruir o anno seguinte; e nesta
eleição se elegera um Iuis que será huã religioza, ou pessoa de fora
sendo Irmã: mais huã escrivam, duas mordomas huã é que receba
as esmolas que entrarem na Irmandade, e a outra que tenha cuidado
da cera; e elegerseão mais seis mordomas; ou as que pareçer mais
conueniente, que servirão de conselheiras e aiudem a fazer a festa;
e para este effeito poderão tambem eleger mordomas das pessoas de
fora quantas lhe parecer”137.
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Convento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 5. Biblioteca Nacional de Portugal
135
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Convento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 6. Biblioteca Nacional de Portugal.
136
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Convento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 6v. Biblioteca Nacional de Portugal.
137
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Convento de São João da
134
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Já no compromisso da irmandade de São Silvestre do lugar de Unhos,
com data de 1660, é referido que esta era acessível tanto a homens como
a mulheres. Neste caso, os/as candidatos/as tinham de ser aceites pelos
irmãos, reunidos em cabido, assim como tinham de jurar cumprir o compromisso desta confraria:
“Ordenamos que toda a pessoa assim homens como molherez que
quizerem entrar e ser nossos irmãos uenhão aos cabbidos pedir em meza
queirão aceitallos por Irmãos, e querendo propor em Cabbido, os mandarão Sahir pera fora, e no Votarão os Irmãos e aos mais uotos se aceitarão prometendo elles de Cumprir as Constituiçõens deste Compromisso
e obrigacoens dos Irmãos que logo se lhe Leram, e os farão asinar em
o livro dos acentos (…) e dara de entrada Cada Irmão duzentos reaes e
Sendo molher dous mil reaes e em cada mes hum vintém pera as missas
dos irmãos defuntos e meo tostam da Irmandade cada ano, que Recebera
o Procurador da Irmandade de cada irmão (…)”138.
No entanto, repare-se como os homens pagavam de entrada duzentos
reais, enquanto as mulheres pagavam dois mil. Esta diferença abissal tornava o acesso à instituição bastante difícil à maioria das mulheres que quisessem ingressar autonomamente. Apenas as que detinham um rico pecúlio
podiam efetivar esta entrada. Assim, se por um lado os estatutos destas confrarias se apresentavam abertos a mulheres sós (solteiras e viúvas), por outro
continuavam fechadas, através das exigências financeiras que estipulavam.
Finalmente, é de destacar que, ainda nas confrarias oitocentistas, abertas a “indeterminado número de pessoas de ambos os sexos de qualquer
idade, que professem a religião católica apostólica romana”139, as mulheres
são integradas nestas instituições, sobretudo como dependentes dos maridos. Previa-se que as esposas dos confrades eram “habilitadas no ato da
entrada, ou que de futuro o venham a ser, quanto a socorros e sufrágios por
sua morte; por isso são igualmente consideradas Irmãs”140.
“Todos os Irmãos e Irmãs falecidos serão acompanhados pela
Confraria a qualquer Igreja da cidade, onde se lhes façam ofícios fúnebres: do mesmo modos as mulheres dos nossos Irmãos; e suas viúvas,
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 5v. Biblioteca Nacional de Portugal.
138
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, 3-4. Biblioteca Nacional de Portugal.
139
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa
Maria de Belém 3º Bairro de Lisboa (versão publicada em 1896).
140
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Senhor
Jesus dos Aflitos (versão publicada em 1866).
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enquanto se conservarem neste estado com honestidade; os filhos, até à
idade de dezoito anos; e as filhas, de qualquer idade, ou estejam debaixo
do pátrio poder, ou sejam orfãs solteiras, e vivendo honestamente”141.
A sua subalternidade estava estatutariamente explicitada, em igualdade de circunstâncias com os menores e iletrados, no que respeita à participação nos órgãos deliberativo e gerente:
“Para propor e votar é preciso ser do sexo masculino e maior de
21 anos. Para ser votado é preciso saber ler e escrever”142.
“As irmãs gozam as mesmas vantagens e prerrogativas que o presente compromisso confere aos irmãos, mas não concorrem às reuniões
da irmandade nem podem ser eleitas para cargo algum de mesa”143.
“Excetuam-se as mulheres, as quais nem votam nem podem ser votadas”144.
Em alguns casos eram também excluídas das cerimónias fúnebres: “As
pessoas de sexo feminino não serão obrigadas a concorrer aos acompanhamentos”145. Mas não era esta a norma, sendo que na irmandade da Gloriosa
Santa Ana erecta na sua Ermida sita na Villa d’Oliveira do Hospital:
“Ordenaram que os irmãos assim sacerdotes como seculares e E
Mulheres, irmãs, moradoras nesta freguesia de Oliveira do hospital,
fossem obrigados a acompanhar a sepultura, em corpo de irmandade,
os irmãos que falecerem dentro da mesma freguesia com cera, insígnias, vestes e sobrepelizes, exceto as irmãs que não serão obrigadas
a trazer veste”146.
Verifica-se, para além disso, em determinados exemplos, que se mantém uma significativa penalização das mulheres no que respeita às contribuições, o que era justificado pelo facto de não concorrerem para a administração da sociedade e cargos executivos:
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra. (versão publicada em 1858).
142
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa
Maria de Belém 3º Bairro de Lisboa ((versão publicada em 1896).
143
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Enfermaria ereta na
Igreja de S. Vicente
144
Estatutos da Irmandade da Natividade de N. S. dos Chãos da Freguesia de Bitarães
(versão publicada em 1860).
145
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
146
Compromisso e Reformação de Estatutos da Irmandade da Gloriosa Santa Ana erecta na sua
Ermida sita na Villa d’Oliveira do Hospital: bispado de Coimbra (versão publicada em 1859).
141
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“Toda a pessoa que for aceite por em esta Irmandade, sendo homem d’este couto, dará de esmola em sua entrada mil réis; e sendo
mulher mil e seiscentos ; e sendo homem dos lugares de Abrunheira
e Prezalves dará dois mil e quatrocentos; e sendo mulher dará três
mil réis; e sendo homem dos lugares do Outeiro de Moura, Moinhos,
Cardosas e Caixeira, dará dois mil réis; e sendo mulher dois mil e
quatrocentos; e do lugar Ereira dará o homem de esmola três mil réis,
o as mulheres três mil e seiscentos: e se ainda houver pessoa que fóra
destes rogares queira ser Irmão em esta Irmandade, os Irmãos da
Mesa lhes arbitram a esmola, que lhes parecer, havendo atenção às
despesas que a Irmandade faz nos sufrágios, sem atenção ao enterro,
pois a estes não há de assistir a Irmandade, mas só sim aqueles; e a
bem das esmolas expressas dará cada homem de cera comum meio arratel, e cada mulher um arratel. As esmolas acima declaradas se não
entenderão para com os pessoas de maior idade e enfermas próximas
à morte, porque a estas lhes serão arbitradas em Mesa”147.
Relacionadas com as condições de admissão, e fatores de inclusão e exclusão inerentes, deve-se referir ainda a evolução das normas que espelham
o relacionamento entre os confrades. No período medieval, este era marcado
pela proximidade geográfica, ou seja, pela vizinhança, mas também pela
similitude de estatuto social. Para aceder às mesmas, os membros tinham
de fazer um pagamento, em dinheiro ou bens – normalmente produtos agrícolas. Enquanto associados, tinham ainda o dever de contribuir para outros
encargos, como as contribuições anuais para as refeições comunitárias e
para sufrágios, assim como o pagamento de multas, em caso de infrações. O
compromisso da confraria de Fungalvaz, no termo de Torres Novas, um dos
mais antigos de que há conhecimento, datado do século XII, menciona as
contribuições dos confrades em géneros, mas também em dinheiro:
“A Emtrada da comfraria cada huum casado de huum Reall E
huum allqueyre148 de trijgoo E o solteyro de meo Reall E meo allqueyre
de trijgoo des que for comprido o anno de sy diamte O casado de dous
Reaaes . hūua terça de farinha E seis ouos O solteiro de a metade” 149.
Breve Notícia da Confraria do Senhor Jesus ereta na capela de Nossa Senhora do Rosário
no Concelho de Verride transmutada em uma copiosa irmandade das Almas (versão publicada em 1860).
148
Não temos dados que nos permitam converter as medidas da época nas medidas decimais
contemporâneas, mas como indício aproximativo refira-se que, entre os finais do século XIX
e princípios de XX, um alqueire, nas regiões da Estremadura e Alentejo, equivalia a cerca de
14 a 18/19 litros (Ferreira, Preços e Salários em Portugal na Baixa Idade Média, 15-16.
149
Compromisso da confraria de Fungalvaz, no termo de Torres Novas Cit. por Lopes e
147
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Já a confraria de Santa Maria do Vale de Torres Novas, criada antes de
1429, que no seu compromisso se apresentava como uma “confraria dos escudeiros E homeens boons da dicta villa”150, preconizava os seguintes montantes:
“(…) se alguum homem quiser emtrar em esta comfraria E hirmandade (…) E meter sua molher comsiguo Por confrada Com tall comdiçam E emtendimento que dem possissam aa dicta comfraria que rremda
em cada huum anno tres meos d’azeyte (…) E se for tall homem que
saiba leer ou camtar E tall de que se contentem os comfrade pague s’entrada trimta Reaaes brancos E se nam souber leer E camtar E forem
delle comtemmte paguue por sy soo cimquoenta Reaaes brancos”151.
No âmbito destes pagamentos definidos em compromisso, algumas
confrarias só estavam ao alcance de quem tinha certa capacidade económica, como era o caso de lavradores e mesteirais com cabedais. Assim, à partida, realizava-se uma seleção da composição social das confrarias. Porém,
outras confrarias foram ainda mais longe, estabelecendo mesmo critérios
de exclusividade à sua admissão. Por exemplo, a Confraria dos Homens
Bons de Beja só admitia elementos desta categoria social152; enquanto o
compromisso da confraria de Santo Ildefonso de Santarém determinava a
participação apenas a carpinteiros e pedreiros. Já o compromisso da confraria do Sabugal limitava a participação a cavaleiros, sendo as confrarias
de Santa Maria do Vale e de Santa Maria dos Anjos de Torres Novas restritas aos homens-bons e escudeiros.
Outras, contudo, determinavam a exclusão de alguns grupos sociais. Em
Montemor-o-Novo, por exemplo, não admitiam nem clérigos nem cavaleiros, sendo que em Montemor-o-Velho não admitiam fidalgos e cavaleiros153.
Desta forma, em Portugal, verifica-se que existiam confrarias para quase
todos os estatutos sociais, o que originava, em algumas localidades, uma
Trindade, op. Cit., 441.
150
No compromisso desta confraria constavam alguns indivíduos que, sem dúvida, teriam relevo social na vila de Torres Novas: “Afomsso pirez almoxarife, Joham Fernadez escpriuam,
gomçall’eannes taballiam, pedr’eannes tabelliam” e “luis vaaz tabelliam”. Lopes e Trindade,
op. Cit., 179
151
Lopes e Trindade, op. Cit., 183-184. Os abandonos das confrarias presumiam pagamentos avultados. O compromisso da confraria citada determinava “que nenhuum depois
de Jurar E entrar por confrade se nam possa mais sair E se sair E nam quiser seruir que
pague hūua coroa d’ouro de boom ouro E justo peso…” (Beirante, op. Cit., 184.
152
Os homens-bons dos lugares constituíam o grupo de proprietários que pertenciam às
oligarquias locais que, pela sua capacidade económica, viviam nobremente, não exercendo
ofícios mecânicos. Desta forma, eram elegíveis para os cargos superiores do aparelho municipal.
153
Beirante, op. Cit.
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hierarquia entre confrarias. Esta ordem manifestava-se, por exemplo, no lugar que ocupavam nas procissões e noutras ocasiões de festividades locais.
Temos, assim, indícios de que o relacionamento entre indivíduos, nas
confrarias medievais portuguesas, se pautava, genericamente, por uma lógica de horizontalidade, onde os associados eram como iguais. Aliás, como o
próprio termo “confraria” indica, estamos perante uma associação de confrates, ou seja, de indivíduos que se viam como irmãos, apontando, assim,
para uma relação familiar. Segundo esse princípio, se algum indivíduo de
um estatuto superior aos demais quisesse e pudesse participar numa confraria, seria, à partida, tratado de maneira semelhante aos restantes membros.
Além disso, a própria homogeneidade social dentro das confrarias assumia-se como fundamental para o seu bom funcionamento. O exemplo do
compromisso da Confraria de Santa Maria dos Anjos de Torres Novas, datado de 1429, esclarece-nos sobre o esforço em fixar o princípio de igualdade entre todos os confrades, entre “grandes” e “pequenos”.
“(…) acabada a missa no derradeiro sabado do mes façam cabijdo
E seJam bem asessegados os comfrades e se sse fezzer allgūua cousa
de comsselho ou disser que pergumtem ao pequeno asy como ao grande
cada huum per sa uez primeiro ao pequeno que ao grande porque nas
Jrmindades a tall como esta E outra semelhantes o mayor deue ser asy
como o menor que asy o disse cristo aos seus discipollos E o juiz o faça
asy seer ouuido so pena da dicta coyma de trimta Reaaes E esto por os
pequenos nam dizerem que fazem as cousas sem seu acordo” 154.
Na mesma linha, o compromisso da Confraria de São Brás de Torres
Novas, datado de 1473, também estipulava que nenhum confrade se poderia sobrepor aos demais, prevendo a possibilidade de ações jurídicas se
algum confrade poderoso se recusasse a acatar as suas regras:
“(…) se allgūua pessoa poderosa quiser emtrar em a dicta jrmindade este nam aja mayor voz mayor que o mais pequeno de seus
jrmãaos E se pervemtura elle per poderio ou per senhorio ou em desprezamento da dicta confraria queira fazer ou dizer allgūua cousa
comtra a dicta confraria E hirmindade que o juiz da dicta comfraria
lhe possa logo jullgar hūua dobra de boom ouro ou seu verdadeiro
valor pera cirios da dicta. Comfraria E nam lhe querendo o dicto Juiz
Jullgar a dicta pena que asy posta esto per modo (sic) ou temor de
a dicta pessoa seer poderosa que o dicto Juiz pague a dicta dobra E
Compromisso da Confraria de Santa Maria dos Anjos de Torres Novas de 1429. Cit. por
Lopes e Trindade, op. Cit., 226.
154
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pena que a dicta pessoa auia de pagar E todos os dictos comfrades
Juntamente o penhorem nam se podendo elle chamar aa força nem a
nenhuum outro direito E seendo asy Julgada a dicta pena per o dicto
Juiz a dicta pessoa poderosa E nam querendo pagar ou dar penhora
que o dicto Juiz lhe possa Julgar per damte um taballiam dous mill
Reaaes pera a chamcellaria da senhora Raynha cuJa a terra he E
destes dous mill Reaaes seJa a dicta comfraria primeiro emtregue da
dicta dobra d’ouro ou seu valor”155.

Ilustração 5 - Compromisso da Irmandade do Santissimo Sacramento Sita na
Igreja de Nossa Senhora da Assunção da vila do Torrão em 1603156.
Confraria de São Brás de Torres Novas, de 1473. Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 347
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa Senhora
da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 1. Biblioteca
155
156
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Podemos, então, concluir que no plano jurídico emanado das próprias
confrarias existiam regras que determinavam o tratamento de igualdade
entre confrades. Contudo, o aparecimento dessas regras, mais pormenorizadas em alguns dos compromissos, talvez sejam elas próprias indícios
de alguns abusos por parte de alguns confrades mais poderosos. Deve ser
tido em conta que, pela participação que as confrarias tinham na vida local,
os seus cargos eram apetecíveis como meio de arrecadar prestígio pelos
indivíduos das famílias proeminentes, no contexto de algumas localidades.
No período moderno, tal como acontecia nos compromissos medievais, as confrarias necessitavam de uma identificação mínima entre os seus
membros, para que o seu funcionamento fosse equilibrado. De facto, figuras mais proeminentes, com estatutos económico-sociais elevados, quando
comparados com os demais irmãos, acarretariam o risco de se sobreporem
à maioria, passando a controlar a irmandade. Acerca deste assunto, veja-se
o disposto no compromisso da confraria setubalense:
“(…) querendo entrar algua Pesoa principal não poderá ser recebida, saluo se uier grande utilidade e honrra á Irmandade em tal cazo
será admitido gurdando em todo as obrigaçõis deste compromisso”157.
No século XIX, as relações entre os membros manifestavam-se sobretudo na igualdade de direitos e deveres entre os irmãos no que respeita ao
pagamento das contribuições, à obrigatoriedade do serviço dos cargos administrativos, por um lado, e, por outro, a possibilidade de discutir, propor,
votar e ser votado, verificar os rendimentos da irmandade e a sua aplicação,
recorrer das deliberações da mesa administrativa para a assembleia geral,
quando se julguem ofendidos ou prejudicados, requerer a convocação da
assembleia geral e utilizar-se de todas as regalias prescritas no compromisso158. Destaque-se ainda, entre as especificidades destas instituições, as
obrigações dos irmãos no âmbito do culto religioso e no acompanhamento
reciproco das cerimónias fúnebres:
“Satisfazer pontualmente os anuais, no tempo designado por este
Compromisso.
Concorrer prontamente com suas vestes, à nossa Igreja, logo que
tocar o sino, para acompanharem o Sagrado Viatico, aceitando o lugar, que a cada um for designado.
Nacional de Portugal.
157
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 4-4v. Biblioteca
Nacional de Portugal.
158
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa
Maria de Belém 3º Bairro de Lisboa (versão publicada em 1896).
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Acompanhar, também com suas vestes, todos os enterramentos, que
a Confraria deva assistir, aceitando serviço, que lhes for distribuído,
Resar todas as semanas uma Estacão em honra do SS. Sacramento,
conforme o disposto nas Bullas respetivas;
Resar por alma de cada Irmão ou Irmã, que falecer, cinco vezes
o Padre Nosso e Ave Maria, em honra das cinco chagas de Nosso
Senhor Jesus Christo; e além disto, os Irmãos eclesiasticos ou um
Nocturno do oficio de Ildefonso, ou uma Missa; e os Irmãos seculares
um Terço do Rosario;
Assistir a todas as funções e mais exercícios religiosos que estiverem a cargo da Confraria, ou a que ela deva assistir”159.
O mesmo se poderá sublinhar no que respeita aos direitos, em que se
distinguem pela sua singularidade os relativos à “salvação das almas”:
“Gozarão de todas as graças e indulgências cedidas pelos SS.
Pontífices à nossa Confraria, na forma prescrita nas Bulas respetivas;
e nomeadamente d’Indulgencia Plenária, em forma do Jubileu, no dia
da entrada, confessando-se e comungando; de quatro Jubileus em cada
ano, a saber: no dia do Espirito Santo; no dia d’Assumpção dia de Todos
os Santos; no dia de Natal. Assim como, gozarão de todos os Sufrágios
Gerais da Confraria, o dos cada um Irmão é obrigado a fazer pelos
Irmãos, que faleceram; e também do Sufrágio de vinte e cinco Missas”160.
Um dos objetivos fundamentais das confrarias era o da sociabilidade,
expresso em vários momentos do seu funcionamento. Neste âmbito, torna-se
importante destacar as reuniões periódicas ou cabidos, onde todos os associados decidiam sobre os assuntos da instituição, aprovavam as contas dos seus
oficiais cessantes e elegiam os novos oficiais. Nestes eventos, os confrades
também oravam pelos defuntos e ouviam, ritualmente, a leitura do seu compromisso, revivificando assim as regras do seu vínculo. Acerca desta leitura,
na confraria de São Brás de Torres Novas (1442) o compromisso deveria ser:
“leudo cimquo vezes em no anno (…) primeiramente em o dia que
se tomar a comta” que deveria ser o cabido onde os oficiais cessantes
prestavam contas e onde eram eleitos os novos e “nos cabijdoos que
horedenamos que se façam quatro vezes no anno (…) o derradeiro doCompromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
160
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
159
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mingo do mes d’abrill E a segunda uez o derradeiro domingo do mes
de Junho E a terceira vez se lea o derradeiro do mes de novembro”161.
As refeições comunitárias, também já aqui referidas (as chamadas
colações, bodos ou banquetes), eram outro momento fundamental, cujas
origens advinham das irmandades originais, anteriores à introdução dos
princípios cristãos. A sua realização ocorria anualmente, normalmente por
altura do cabido geral e no dia do santo protetor. Esta refeição comum
era um momento de partilha, em que todos os irmãos estreitariam laços
afetivos e afirmavam a coesão do coletivo. Era, assim, um acontecimento
marcante na vida confraternal, configurando-se como um ritual de abundância, numa sociedade de escassez, onde se consumiam a carne, o pão e
o vinho. Assim se apresenta essa refeição no compromisso da confraria do
Salvador de Torres Novas:
“Em cada huum anno pollas callendas de Janeiro aa custa da
dicta comfraria ouuesse hūua collaçam de huum Jamtar por beneficio do se trabalho E que outrosy quando hy ouuesse por homde aa
custa da dicta comfraria se desse pollas allmas dos defumtos comfrades E pollas allmas dos que leixaram possissoes aa dicta. Comfraria
pam em perendeyras E carne gorda em talha das de porco Jnteiro em
abastança (…) que se dessem ygoarias a mortos que leixaram possissooes aa dicta comfraria pera senpre E tanbem aos confrades viuuos
conuem a saber duas espetadas de carne magra e huum trolho e dous
paaes E hūua canada162 de vinho aa comfrada meia ygoaria (…) que o
Juiz mordomo E o andador ouuessem cabeças lacooes dos porcos Juiz
E amdador a meetade E o mordomo a outra metade”163.
A importância da refeição coletiva estava, de igual modo, bem expressa no compromisso da confraria do Salvador de Torres Novas, que determinava que sem a sua ocorrência não se poderia designar como irmandade:
“E todos como Jrmãaos Juntamente façam hūua collaçam aa custa da dicta comfraria porque doutra maneyra nam seria hirmindade”.
Como já referido, pela importância que esses eventos tinham na vivência
das confrarias, a comparência de todos os confrades era obrigatória”164.
Lopes e Trindade, op. Cit., 347-348.
Uma canada destas corresponde entre cerca de 1,4 litros a quase 2 litros (Lopes, Luis
Seabra, “Sistemas Legais de Medidas de Peso e Capacidade, do Condado Portucalense ao
Século XVI”, Portugalia, Nova série, vol XXIV, 2003. Em linha: https://ler.letras.up.pt/
uploads/ficheiros/3876.pdf
163
Lopes e Trindade, op. Cit., 277. Aos que ocupavam os cargos da confraria eram-lhes
reservados as cabeças e os pernis (lacões) dos porcos.
164
Beirante, op. Cit., 32
161
162
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Com exceção das já mencionadas refeições oferecidas com objetivos
de sufragaçãodas almas dos falecidos, na maioria dos compromissos o bodo
era restrito aos confrades, como em Fungalvas: “nenhuum nam seja ousado
de trazer mininos nem outro nenhuum aa mesa se nom for comfrade ou se
ssequiser fazer comfrade E todo que o trruuer pague dez Reaaes. Salluo
se for menino de mama”165. Contudo, e em consonância com o espírito de
caridade, algumas confrarias abriam o bodo a estranhos, como era o caso
da confraria de São Brás de Torres Novas: “hordenamos que se faça por dia
sam bras hūu muyto honrrado vodo pera se dar de comer e beber a todos
aqueles que quiserem comer e beber.”166 Já os compromissos das confrarias
do Espírito Santo, seguindo o princípio de dar de comer a quem tem fome,
seguiam todas a regra do bodo aberto. A confraria do Espírito Santo de
Leiria comprava mesmo 7 a 8 touros que, depois de corridos na sexta-feira
de Pentecostes, no Adro de São Martinho, eram mortos para o bodo167.
É muito interessante verificar a existência de vários testemunhos dos
sectores clericais a censurar os gastos nestas refeições coletivas e apontar
comportamentos pecaminosos de gula e embriaguez que aí ocorriam e que
afastavam as confrarias dos objetivos cristãos. Esta preocupação em conter
os supostos excessos teve receção no poder central, surgindo daí legislação, no reinado de D. Manuel, a obrigar as confrarias a limitar as despesas
destas refeições168. Os compromissos revelam, também, a preocupação em
conter alguns excessos provocados pelo vinho, que deveriam ser comuns
nos bodos. O que está patente sobre este assunto no compromisso da conLopes e Trindade, op. Cit., 442.
Beirante, op. cit., 34, A confraria de São Brás foi criada em 1442 (Ibidem, 50).
167
Brásio, As Confrarias Medievais do Espirito Santo Paradigmas das Misericórdias,
70 e 73.
168
Legislação do reinado de Dom Manuel I limitou a despesa das refeições das confrarias,
albergarias e gafarias porque “se faziam muytas deespesas demasiadas asy em gamtares
como beberetes no que despendia a mayor parte das Remdas que Rendiam as ditas
comfrarias o que era pouco seruiço de deus por nam aprouueitarem aas allmas daquelles
que os dictos beens leixaram aas dictas comfrarias E portamto manda que daquy em djamte
na dicta comfraria se nam façam gamtares nem beberetes allguuns nem se matem vaquas
porcos nem carneiros nem se dem ygorias a pessoa algua saluo por dia de feesta cuja for a
comfraria Se os confrades passarem de trimta faram huum gamtar em que despemderam
trezemtos E cimquoenta Reaaes das Rendas da dicta comfraria E Jsto no que quiserem
comer E mais nam E se menos forem dozemtos E cimquoemta Reaaes E se poruemtura as
comfrarias forem da uocaçamde nossa senhora sancta maria [onde se dessem as vesperas e
missa há sua honra nas festas, poderiam despender] em cada beberete cemto e cinquoenta
Reaaes” Lopes e Trindade, op. Cit., 23). A preocupação em controlar estes comportamentos
recrudesceu com o programa emanado do Concilio de Trento (1545-1563).
165
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fraria de Santa Maria de Olaia de Torres Novas era genérico para as outras
confrarias nessa região:
“E aquele comfrade que nossa mesa toruar outra tall mesa componha em dobro de pam E de Vinho e de carne como aquela meesma E
nos todos lhe auemos de dar em ajuda senhas cascas de breguegoõe”169.
O compromisso da confraria de Jesus (dos Lavradores) de Torres
Novas tem o mesmo teor:
“E ses allgum de nos meter Rixa em nossa mesa depois que for
toruada peyte a nos outra tall mesa de pam e de vynho E de carne e
nos deuemos lhe hy de dar senhos dinheiros que chamam comchas”170.
Nota-se, assim, no Antigo Regime uma recusa das antigas tradições
lúdicas e de convivialidade, concentrando antes as suas energias nas ações
para a salvação das almas. Decorrente desta atitude, as antigas refeições
das confrarias medievais, que reuniam obrigatoriamente todos os irmãos,
os designados bodos, foram desaparecendo dos hábitos das irmandades.
Neste ambiente, a confissão e a comunhão detinham um papel purificador
fundamental, com vista a tornar capazes as suas orações e, acima de tudo,
com o objetivo de que os crentes ficassem a salvo da perdição da sua alma.
O compromisso da Irmandade de Santo António da Vila de Setúbal, com
data de 1624, é exemplar a este respeito, apresentando-se em oposição às
confrarias que só se preocupavam com “festas e solenidades”.
“Como esta nóssa Irmandade não hé como as ordinarias que somente attendem as festas e solenidade mas alem destas proccuram com
mais cuidado o proueito espiritual dos seus pello que nos pareceu bem
serem obrigados a se confessarem nas quatro festas do anno em as
quais se ganha Iubileu neste Arcebispado e tambem se confessarão em
o dia do Santo recebendo o Santissimo Sacramento”171.
Após o concilio de Trento, as cerimónias cúlticas, sem propósitos diretos na sufragação das almas, também ganharam importância na vida destas
instituições, em relação ao que se verificava nas confrarias medievais. No
caso da confraria da Nossa Senhora do Rosário de Lisboa, estava prevista
uma cerimónia religiosa semanal que era cantada e que tinha acompanhamento de órgão, assim como várias outras, ao longo do ano. Nesta época, e
no contexto destes rituais religiosos, a pregação ganhou mais visibilidade.
Beirante, op. cit., 36. A confraria de Santa Maria de Olaia foi criada no século XII
(Ibidem, 50)
170
Ibidem, 36. A confraria dos lavradores de Torres Novas foi criada em 1212 (Ibidem, 50)
171
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setubál feito no ano de 1624, fl. 5.
169
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Sublinhe-se que este discurso aos fiéis, sobre questões morais e religiosas, tinha por grande objetivo trazer as massas aos princípios doutrinais da Igreja:
“(…) o prouincial prior e padres do conuento do dito mosteiros
se obriguarão a elles e a todollos confrades que ora são e ao diante forem sabede que o dito dito conuento seia obriguado cantar huã
missa cada somana em dia de terça feira solenemente com diacono e
sodiacono e orgãos (…) se obriguarão mais os ditos padres que a dita
sesta principal da dita inuocação se faça. e se çelebre em dominguo
segundo do mes de mayo no qual se dira huma missa cantada solene
no altar da dita confraria com sua pregação. E ali em todallas preguações dos domingos do anno farão memoria desta confraria e em
as sestas principais de nossa senhora se os mordomo se os mandarem
dizer missa cantada no dito altar (…) e ao sabado antes do dito dia
da sesta principal os ditos padres irão com solene proçissão pola çera
da confraria onde quer que se fizer na dita cidade com relíquias o
mais honrrada e onestamente que puderem, E asi dirão suas vesporas
cantadas solenes, a as quais vesporas. e missa principal os confrades
serão presentes e não sendo não merecerão. saluo se forem de fora da
cidade ou forem doentes (…)”172.
Na sequência da religiosidade tridentina, as confrarias adotaram as
procissões como uma das suas principais manifestações cúlticas. Note-se
a solenidade com que as mesmas são preconizados no compromisso da
Irmandade do Santíssimo Sacramento da vila do Torrão, no ano de 1603:
“No dia de quinta feira dia endoenças o TeSoureiro faça prestes
a cera pera o Sancto Sepulcro, que for necessario, e assi o altar em
que se ouuer de dizer a missa com o milhor, e mais rico ornamento,
que ouuer, e paleo, e toda a prata, que for necessaria pera a missa, e
procissão, e a si tera toalhas pera se dar o Sanctissimo Sacramento
a Jrmandade, e a mais gente, e acabada a missa os officiais da mesa
tomaram as varas do Paleo, e os mais Jrmãos acompanharão a procissão com suas tochas, ou velas, e veste vermelhas para enserrar o
Sanctissimo Sacramento, e o Juiz com os maiss officiais repartirão as
oras pollos jrmãos, que lhe parecer que o farão com mayor cuidado,
e deuoção pera que despois de assi repartidos na aja falta alguma em
acompanharem o Sanctissimo Sacramento ate o outro dia quem se
desencerre, e buscara pastilhas, e piuetes pero o que auera caçoulas
Treslado de 1554 dos compromissos da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 5-5v. Biblioteca Nacional de Portugal.
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com agoa cheirosa de mesturas, e beijoim de boninas de maneira, que
aja muito suauidade, e bom cheiro, e buscara todo as froles, e rosas
auendoas pera se porem pollos degraos do Sepuchro, e terão todos
tam bom cuidado, que nas oras de sua obrigação não faltem, e encomendamos muita a toda a jrmandade a deuação, e quieatação destes
dias. A sesta feira de endoenças seguinte polla mesma ordem aCompanharão todos os jrmãos a procissão de desencerramento do Senhor
até o Sancto Sepulchro com suas opas vermelhas”173.
Esta passagem descreve bem o fausto e a teatralidade barroca das procissões, com as substâncias de cheiro, algumas vindas de paragens orientais; a
prata das alfaias; as vestes vermelhas dos confrades; o padre sob o paleo; e as
flores no caminho. As procissões afirmavam-se assim como verdadeiras encenações, que se faziam com a adesão de todos os irmãos. Desta forma, a sua
comparência era uma exigência que fazia parte da vida da confraria. Sobre
outra importante missa, com pregação e procissão, na festa do Santíssimo
Sacramento, o referido compromisso refere que “o Juiz da confraria irá com
suas vara de tras do paleo, e os Mordomos com suas varas nas mãos hirão
ordenando a procissão, e nenhum jrmão faltara nesta procissão”174.
Veja-se ainda como a confraria da vila do Torrão estipulava ainda mais
celebrações:
“O Terceiro Domingo de cada mes se dira huã missa cantada e
pregação com seu responso no cabo a qual se dira com solenidade e
se achrão a ella todos os Jrmãos que poderem que pois amissa bem
sua rezão bem que sem achem presentes.
Mandarão dizer tres missas pollas tres Pascoas a saber Natal, pascoa da Resorreyção, Espirito Sancto, e sera da festa do dia, que a igreja
celebra, ou sejão rezadas, ou cantadas sempre seruirão a ellas douas jrmãos pello menos com muita deuoção com tochas acesas nas mãos”175.
“O Dia dos Finados, ou no seu oytauario farão uma Essa defronte
da Capella do Sanctissimo Sacramento, e se dirá hum officio de noue
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa Senhora
da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 6v-7. Biblioteca
Nacional de Portugal.
174
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa Senhora
da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 8. Biblioteca
Nacional de Portugal..
175
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa Senhora
da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 4. Biblioteca
Nacional de Portugal.
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lições inteiro cantado pellos jrmãos defuntos a saber o dia antes a tarde
beSporas com seus nocturnos, e ao dia polla amanham as laudas com
sua missa cantada diacono, e sudiacono, e su ladainha, e reSponso o
mais solene, que puder ser com a sera da propria confraria (…)”176.
Também o compromisso da confraria feminina do Santo Sacramento
de Estremoz determinava que todos os “terçeiros domingos do mes se cante hua missa com toda a sulemnidade possivel em referencia do mesmo
Sacramento, uenerando e se ouuver sermão nos mesmos dias será coiza
muito louuavel; e assistirão a tudo todas as Irmãs que legitimamente não
estiuerm impedidas”177.
O ponto alto do calendário litúrgico desta confraria feminina era a festa
do Santíssimo Sacramento, no terceiro domingo de agosto. O Santíssimo
Sacramento era exposto “todo dia, com muita deçênsia de cera, e armação,
missa cantada com dos sermoes hum pela menham e o outro a tarde”178.
Nesta ocasião, eram concedidas indulgências às confrades que visitassem a
igreja do convento, embora constasse também a intenção de pedir ao papa
indulgência plenária para todas as outras pessoas que assim procedessem:
“(…) ordenamos que alem das graças, e indulgencias concedidas
às irmans desta Santa Irmandade, se impetre do summo pontifiçe uma
indulgencia plenaria assim as irmans, como para todos os fies christãos que no dia da sesta uizitarem a Igreia do sobre dito conuento das
primeiras uesperas te opor do Sol do dia seguinte”179.
Esta situação ilustra bem como a busca de salvação das almas se burocratizou com as indulgências concedidas pelo papado. Neste aspeto, a
participação numa confraria que alcançasse esta prerrogativa era, na perspetiva dos indivíduos da época, altamente vantajosa. Tal como em outras
confrarias da época, as irmãs eram obrigadas à confissão e comunhão para
usufruírem dos bens espirituais:
“(…) porque nossa intenção he seruirmos a nosso espozo Iesu
Christo com toda a limpeza de consciencia pera gozarmos de sua bem
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa
Senhora da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 4v-5.
Biblioteca Nacional de Portugal.
177
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 7. Biblioteca Nacional de Portugal.
178
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 7v. Biblioteca Nacional de Portugal.
179
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 8. Biblioteca Nacional de Portugal,
176
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auenturança promettida aos limpos de coração ordenamos que ttodas
as Irmans assim de dentro do conuento, como de fora confessem , e
comunguem no dia que se fizer a sesta (…)”180.

Ilustração 6 - Breve do Papa Pio IV Concedendo as Indulgências de Roma
aos Confrades da Confraria de São João Baptista da Igreja
e Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra181

Pelo convívio que proporcionavam entre confrades, estes acontecimentos religiosos talvez substituíssem, de alguma forma, os antigos programas de convívio das confrarias medievais, nomeadamente o bodo, que,
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 8. Biblioteca Nacional de Portugal,
181
Breve do Papa Pio IV concedendo as indulgências de Roma aos confrades da Confraria
de São João Baptista da Igreja e Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra Cónegos Regulares
de Santo Agostinho, Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, pasta 3, n.o 2. PT/TT/MSCC/
P003/00002. “Imagem cedida pelo ANTT”
180
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como referimos, foi paulatinamente abandonado por pressão da Igreja.
Por outro lado, nas confrarias, ao contrário das mutualidades, a par da
assistência espiritual, era privilegiado o culto religioso enquanto um dos
propósitos centrais das instituições:
“O principal fim da Irmandade, é prestar o maior culto às venerandas Imagens de Nossa Senhora MÃE DE DEUS e dos Homens e
Senhor JESUS nos AFFLICTOS ; conservar sempre a sua Capella
com decência, no possível esplendor; festejar o dia da invocação de
Nossa Senhora, e conjuntamente no mesmo dia o Senhor JESUS nos
AFLICTOS, conforme as forças do seu cofre, ou com esmolas adquiridas por devoção”182.
“Tributar, o máximo culto ao Santíssimo Sacramento da eucaristia. Já nas solenidades que tiverem lugar na igreja paroquial, já
promovendo maior respeito de cor e docência que se deve ao mesmo
angustíssimo Sacramento, não ocasião em que processionalmente e
por viático for levado aos enfermos ”183.
“A ter sempre em bom estado de conservação o seu templo adquirindo, por Qualquer meio legal, todos os objetos necessários para o
culto. A dar ser a necessária para os acompanhamentos, procissões,
missas e mais festividades que mandar celebrar no seu templo”184.
Numa outra vertente, havia que garantir, para o bom funcionamento
das confrarias, sociabilidades respeitosas de reciprocidade e equidade entre os confrades, através do estabelecimento de regras de relacionamento.
Muitas delas, já atrás citadas, implicavam o pagamento de multas em dinheiro ou em géneros quando não eram observadas. Neste sentido, e dada
a carência de instâncias judiciais ao longo da medievalidade, as confrarias
assumiram competências judiciais em situações de desentendimento entre
os seus confrades. Os juízes das confrarias que julgassem estes desagravos
não só tinham a capacidade de definir as punições como detinham a obrigação de promover a conciliação entre as partes. Sobre as ofensas verbais,
o disposto no compromisso da confraria de Paialvo, de Torres Novas, repete-se em muitas outras confrarias desse município:
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Senhor
Jesus dos Aflitos. (versão publicada em 1866).
183
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja dos
Santos Reis Magos do Campo Grande (versão publicada em 1879).
184
Estatutos da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Freguesia de Mangualde(versão
publicada em 1907).
182
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“E o comfrade que mal trouxer outro seu confrade ou lhe disser
taaes pallavras que nam sam dizedoyras conuem a saber ceggu ou fodudo no cuu ou treedor ou gafo ou alyuoso ou aa comfrada heruoeira
ou cegonha ou ladra ou gafa ou aleyuosa peyte meya liura. De cera aa
comfraria E estee a vijte vara E lho correga asy aos comfrades como
aas comfradas como a toda a comfraria”185.
As sanções agravavam-se quando ocorria a agressão física, tal como
nos diz o compromisso da confraria de Alcanena:
“E quem o seu confrade der com punho ou com mãao E fezer
negro peite aa comfraria dez solldos E estee a trimta varas E se nam
fezer negro peite tres solldos e estee a cinquo varas E se o tirar pollos
cabellos semellauelmente outro tanto peite.
E o confrade que ferir o seu confrade com espada ou com lamça
ou com cuytelo peite dez solldos pera a comfraria E estee em sua camisa a sessenta varas”186.
Estas práticas mantêm-se no período moderno, tal como ilustra o compromisso da confraria de Torrão, que refere o dever que a Mesa tinha em
conciliar os irmãosdesavindos:
“Terão Tambem Cuidado de Saber se entre os jrmãos ha alguns
que senão fallem, e estem em odio pera darem disso conta quando se
fizer mesa, e ahi se consertarem, e fazerem amigos, e não querendo
se despedira o que for culpado pois nam quer a paz, que Deus nosso
Senhor tanto encomendou aos seus discipolos”187.
Cerca de cento e cinquenta anos depois, o compromisso da confraria de
Santa Cecília também se responsabilizava pela conciliação dos seus irmãos:
“Sabendose que algum Irmao esta em odio, ou desavenza grave com
alguem, tratara logo a Meza de os reconciliar, e façer que se amendom
Amor recíproco pouco de bons Irmaos, e de verdadeiros Catholicos”188.
Este é, de facto, um relevante traço de continuidade, a destacar por
se perpetuar no movimento mutualista. Por outro lado, o regime sancionatório das confrarias revela um persistente quadro de valores, em que as
Compromisso da confraria de Paialvo em Torres Novas, Cit. por Beirante, op. Cit., 37.
Ibidem.
187
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa
Senhora da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 5-5v.
Biblioteca Nacional de Portugal.
188
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 5.
185
186
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principais manifestações são o peso da religiosidade e a centralidade do
cerimonialismo fúnebre, patentes em normas como as que se seguem:
“Deverão ser admoestados pelo Juiz todos aqueles Irmãos, que
viverem em discórdia, para se congraçarem; os que forem negligentes
no cumprimento de suas obrigações, principalmente em acompanhar
o SS. Sacramento, e em concorrer aos enterros; e os que incorrerem
noutras faltas graves”189.
“Os cadáveres dos irmãos falecidos na freguesia de Ribeiradio
serão acompanhados à sepultura por todos os irmãos residentes na
área da mesma. Os irmãos que faltarem sem motivo justificado pagarão de multa por cada falta dos anos reis. As faltas serão verificadas e
apontadas pelo mesário presente que a mesa designar”190.
Para além destas manifestações deverá ainda referir outra relevante norma sancionatória que estará presente em todo o período analisado, relacionada com a responsabilização dos sócios pela administração das instituições e
a penalização do sócio que não cumprisse os mandatos para que fosse eleito.
“Se algum Irmão for eleito em Mesa para a alguma ocupação em
esta Irmandade, não deve escusar-se dela, mas prontamente executar o
que lhe for cometido, assentando, que nisto faz serviço a Deus Nosso
Senhor, e tendo razões para que haja de escusar-se, as representará em
Mesa para se examinar, que não sendo suficiente para ser escuso se lhes
fará saber e persistindo em não ordena pela mesma, será condenado em
a quantia de duzentos e quarenta, e se ainda não obedecer, carecendo
de escusa pelo Prelado, em Mesa será riscado o que feito se lhe intimará para não é membro deste Corpo; nem logra com ele que lograria”191.
Se o rigor do regime sancionatório se poderá analisar enquanto característica ancestral, é passível de se dar como exemplo de modernização oitocentista, todavia, o facto de as relações entre os corpos gerentes e os sócios
terem de ser arbitradas pelo órgão soberano – “E todos estes casos precederá audiência dos culpados, por escrito ou de viva voz, perante o Conselho.
E sem esta audiência ou defesa, o Conselho não os poderá riscar”192.
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
190
Estatutos da Confraria de Nossa Senhora Dolorosa de Ribeiradio (versão publicada
em 1903).
191
Breve Notícia da Confraria do Senhor Jesus ereta na capela de Nossa Senhora do Rosário
no Concelho de Verride transmutada em uma copiosa irmandade das Almas (versão publicada
em 1860)
192
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
189
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Este assunto remete-nos, então, para a administração das confrarias. O
seu órgão superior era a assembleia geral, o designado cabido193, onde todos
os associados se reuniam para tomar as grandes decisões, nomeadamente
as referentes às regras gerais expostas nos estatutos/ compromissos, assim
como para eleger os seus órgãos administrativos e jurídicos194 e tomar contas da administração cessante. Segundo o compromisso da Confraria de
Santa Maria de Torres Novas, datado de 1429, o cabido geral era feito após
a refeição geral de todos os confrades, referido como o jantar:
“(…) acabado o dicto gamtar fezessem cabijdoo mayor Em o
quall logo emlegessem seu Juiz e moordomos E escpriuam se o perpetuu nam teuerem E esetes oficiaaes asy emlegidos que ao primeiro
sabado que vier presente os dictos Juiz E moordomos E comfrades
tomassem comta aos oficiaaes que asy sayiam (…)”195.
Neste cabido maior, eram eleitos um juiz e dois mordomos, por um
ano. O cargo de escrivão, pelas competências literárias que exigia (em comunidades em que muito poucos as possuíam), era muitas vezes ocupado
pelo mesmo indivíduo permanentemente, ou seja, não era eleito anualmente como sucedia com os restantes cargos. Os que então cessavam funções
eram obrigados a darem conta da sua administração.
Já na confraria de Fungalvaz, no termo de Torres Novas, o cabido realizava-se quinze dias antes do dia de São Miguel de setembro, no mesmo
dia da refeição coletiva:
“E estabellecemos A louuor E a gloria de deus E da sua madre
sancta Maria Na albergaria de fungalluaz Em a quall albergaria todo-llos comfrades seJamos ajumtados em cabidoo aos quinze dias
amte dia de sa’miguell de setembro” 196.
Nesta ocasião os mordomos cessantes apresentavam ainda as contas
do seu mandato:
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
193
Havia os cabidos gerais que supunham a participação de todos os confrades, para
tratarem das grandes questões das confrarias, que se realizavam pelo menos uma vez por
ano; e os cabidos ordinários, restritos só a alguns confrades, para a decisão de questões
mais quotidianas ou particulares.
194
Lendo uma parte do compromisso da confraria de Bexiga, parece que esses cargos não
eram nessa confraria eleitos em cabido geral: “metamos nossos moordomos E juizes sem
cabidoo geerall quem teuerem por bem sejam moordomos E Juizes E o amdador outro
sy”(Lopes e Trindade, op. Cit., 387.)
195
Confraria de Santa Maria de Torres Novas de 1429. Citado por Lopes e Trindade, op.
Cit., 186.
196
Compromisso da Confraria de Fungalvaz cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 442.
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“(…) que o comfrade que sair por mordomo (…) tire as diuedas
que deuerem aa comfraria em aquelle anno E quede comta com entrega E fazemdo asy pague-o de sseus bens (…)”197.
O compromisso da Confraria de São Brás de Torres Novas refere que
realizavam o cabido geral quinze dias depois da refeição coletiva: “Juiz
E moordomos que foram deem comta com emtrega de todo aquello que
Receberam aos dictos comfrades E que os dictos comfrades em aquelle dia
que filharem a sua comta logo seus oficiaaes per pellouros conuem a saber
dous mordomos E huum juiz E huum scpriuam (…)”198.
Como na confraria anterior, a administração cessante prestava nesse momento contas a todos os confrades. Nesta confraria, os cargos eram eleitos
pelo sistema de pelouros, que se divulgou a partir do reinado de D. João I 199.
Perante a importância destas reuniões para o funcionamento e vivência das confrarias, a participação de todos os confrades aparece obrigatória nos compromissos. Assim era no compromisso de Bexiga: “E todo
o comfrade venha ao cabidoo. moor E o que nam vier perca o direyto”.
Aparentemente, os que faltassem perdiam os direitos reservados aos membros da confraria. Esta obrigação estendia-se ao que parece ser a refeição
geral, realizada nessa mesma ocasião: “E quem nam vier ao cabijdoo damte a nossa mesa se for chamado de huum solldo”200.
Partindo de algumas referências no compromisso da Confraria de
Santa Maria de Torres Novas, vejamos quais eram as atribuições dos cargos eleitos, todos os anos, nestas instituições:
“(…) Cada huum anno fezessem na dicta comfraria huum Juiz
E dous moordomos E o Juiz tenha carreguo de Julgar as cooymas a
quall quer que nam vier aa dicta comfraria ou a chamada della E os
moordomos as deuem de Requerer E procurar por Ello e. Ministrar os
beens da dicta comfraria e Recadar as Rendas E foros deles”201.
Compromisso da Confraria de Fungalvaz cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 443.
Compromisso da Confraria de São Brás de Torres Novas Citado por Lopes e Trindade,
Confrarias Medievais da Região de Torres Novas: os bens e os compromissos, 344.
199
O sistema de eleição por pelouros foi instituído em 1381, no reinado de D. João I,
sendo usado sobretudo para a eleição dos cargos municipais. Este sistema seguia os
seguintes procedimentos: primeiro era eleito um grupo de candidatos para cada cargo,
cujos nomes eram escritos em papéis que eram encerrados em bolas de cera, os chamados
pelouros. Depois, para cada cargo, esses pelouros eram tirados à sorte, normalmente por
uma criança. Os nomes encerrados nesses pelouros deveriam então ocupar o cargo para
o qual foram sorteados.
200
Compromisso de Bexiga Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 387.
201
Confraria de Santa Maria de Torres Novas Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 185.
197
198
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O juiz era o cargo mais importante mencionado nestas confrarias.
Tinha a função de garantir a observância do compromisso e julgar os infratores e as demandas entre confrades. No compromisso da Confraria de São
Bento de Torres Novas (1473), citado em baixo, alude-se ao poder absoluto deste juiz no julgamento dos assuntos do foro das confrarias, referindo
que, sobre essas questões, as suas decisões tinham o mesmo valor que as
dos juízes ordinários, ou seja, os representantes locais da justiça da Coroa:
“nam querendo obedecer alguns delles jrmãaos ao mando do dicto juiz da dicta Jrmindade seendo per homrra E proueito da dicta
comfraria que emtam o Juiz lhe possa Jullgar hūua pena. Peramte
huum tabaliam pera a chancelaria d’el Rej nosso Senhor E em ssy
a dicta pena seJa valiosa pera sempre como se fosse posta per Juiz
hordenairo da dicta Villa” 202.
Quanto aos mordomos, que os compromissos mencionam como dois,
estes eram depositários de responsabilidades eminentemente económicas.
Competia-lhes arrecadar as contribuições dos confrades, tanto em dinheiro
como em géneros, e administrar os bens das confrarias, desde os objetos
e géneros usados no culto religioso, como a cera e o azeite, aos bens imóveis, nomeadamente coletar as rendas das propriedades da confraria que
estavam arrendadas. Desta tarefa, já se referiu, tinham de prestar contas no
final do seu mandato a todos os confrades reunidos em cabido.
O cargo de escrivão, mencionado em várias citações, tinha a responsabilidade do registo escrito do que se considerasse importante na vida
das confrarias. Entre outros assuntos, registava a contabilidade do que era
recebido e pago pelos mordomos, as decisões dos juízes, as eleições e decisões feitas em cabidos, os bens pertencentes às confrarias e os confrades
que a elas aderiam.
Outro cargo que aparece referido nestes compromissos é o de andador,
que tinha a tarefa de informar e convocar os confrades para os eventos das
confrarias, desde os funerais, cabidos e outros. Veja-se, aliás, a referência
a este cargo no compromisso da confraria de Santa Maria de Torres Novas:
“quando allgum confrade ou confrada jmteyra se morres que o juiz da dicta confraria mande per seu andador ou per outro que o dicto carreguo teuer
chamar todo-llos confrades”203.
Confraria de São Bento de Torres Novas. Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 263. Sobre
a justiça dentro das confrarias desenvolveremos mais à frente.
203
Compromisso da confraria de Santa Maria de Torres Novas. Cit. por Lopes e Trindade,
op. Cit.,181-182.
202
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Os indivíduos eleitos eram obrigados a assumirem os cargos, como determinava o compromisso da confraria de Bexiga: “aqueles que nam quiserem seer peytem dez solldos peytem dez solldos E seJamno todauya204.
No período moderno, registou-se uma tendência para manter a antiga
tradição de uma democraticidade arcaica, como ilustra o compromisso da
Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, de 1624, havendo assuntos que, pela sua importância, deveriam ser levados a votação à assembleia
geral, onde participavam todos os confrades:
“Quando quer que ouuer algum negócio pertencente a confraria
do qual o Iuiz queira dar conta o Procurador chamará A Irmandade
os quais sendo iuntos O Iuiz proporá aquillo de que se áde tratar e
sendo couza que aia mister uotos o Iuiz com o Escriuao tomarao e assentarão a couza sobre o que se uotou e que nenhum Irmão se levantará a falar sem o Iuiz o mandar nem fará vnião e o que for dezobediente
será logo risquado de Irmão não se querendo aquietar”205.
É interessante sublinhar que os participantes nesta assembleia estavam obrigados a uma disciplina que os impedia de organizar fações, sendo
que só podiam tomar a palavra quando o juiz assim o entendesse. Por seu
turno, na confraria de Unho os cargos também eram eleitos por todos os
confrades, em cabido geral:
“Ordenamos que hum Domingo ou dia Sancto despois de feita a
festa do gloriozo Sam Syluestre o juis e mais Irmãos farão Cabbido a
som de Campa tangida, a que aCudiram Todos os Irmãos pera uotarem
em nouos officiaiz e Sendo todos juntos na Jgreia o Juis os admoestará a todos em geral que Com muito amor de Deus e Caridade e bem
desta Santa Irmandade e Louuor do bem auenturado Sancto Syluestre
dem Seus uotos nos jrmãos que eles parecerem Sufficientez pera Seruir
os Cargos da Irmandade naquelle Anno (…) Votaram em Hum Juiz,
Escriuão, Procurador, Thezoureyro e em trez mordomos…”206.
Aliás, este compromisso estipulava uma ampla participação dos confrades na vida da confraria:
“Se Farão dous Cabbidos Gerais hum Como esta ordenado despois de feita a festa, e outro nas outauas do Spirito Sancto que manCompromisso da Confraria de Bexiga Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 387.
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 7v-8. Biblioteca
Nacional de Portugal
206
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, 5-6. Biblioteca Nacional de Portugal.
204
205
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dara Fazer o Juiz por obrigacam De Seu officio e os mais que forem
necessários (…)”207.
Ao longo deste período, porém, verifica-se um progressivo afastamento da participação dos confrades da vida destas instituições. A título
de exemplo, vejamos agora o caso da confraria de Santo Sacramento de
Estremoz, datado já de 1783208, cujo compromisso indica que a mesma estava aberta a todos209. Contudo, aqui as eleições dos oficiais eram decididas
por um pequeno grupo de indivíduos. No caso da eleição para o Reitor210, o
cessante propunha três nomes que seriam votados por treze vogais:
“(…) Todos os anos se fará nova eleição dos oficiais que hão de
servir para o anno seguinte, para o que se fará Meza no dia antecedente
ao da festa do Santissimo Secramento que a Jrmandade costuma fazer
depois da Solenidade do Corpo de Christo, para cuja Meza, como para
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, 9-10. Biblioteca Nacional de Portugal.
208
Neste documento é referido que o antigo compromisso tinha cerca de duzentos anos.
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz. Biblioteca Nacional
de Nacional, img. 8. Em virtude dos fólios deste compromisso não estarem numerados,
colocamos o número da imagem do documento que está em linha.
209
Toda a pessoa que quizer ser Jrmão deste Veneravel Jmandade, Fará petição a Meza, e
sendo por ella admitida, o escrivão um tomará seu asento no Livro das entradas, pelo que dará
Trezentos reiz de Esmola e ficará pagando a finta annual conforme o custume: Será obrigado
a acompanhar o santissimo Sacramento quando for levado aos Enfermos, e a todas as mais
açoens da Jrmandade vestido de Opa, e com a insignia que lhe for dada. Compromisso da
Confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz, img. 18. Biblioteca Nacional de Nacional.
210
Nalguns compromissos das confrarias desta época aparecem alguns cargos que não
eram referidos nos mais antigos. É o caso do cargo de reitor que, no compromisso da
irmandade do Santíssimo Sacramento de Estremoz, era o cargo de topo na sua hierarquia.
Neste compromisso o reitor é descrito “como um Pay de famílias, a cujo cargo esta a
direção, zelo, economia de sua Caza”. A ele cabia-lhe fazer “todos as posiveis diligencias
para que tudo” se fizesse “com perfeição, e cuidado no que pertence ao Culto Divino, e
sufragios das almas” assim como lhe cabia cuidar “que houvesse “paz e socego entre os
Irmãos” tendo para isso autoridade para “Compôr discordias; repreender benignamente
das faltas publicas que ouver no Serviço da Jrmandade; e quando for precizo e o cazo o
pedir lansar fora da Jrmandade os Rebeldes e orgulhozos”. Compromisso da Confraria do
Santíssimo Sacramento de Estremoz, img. 13. Biblioteca Nacional de Nacional.
Outro exemplo de um cargo de topo da hierarquia da gestão das confrarias, era o de
provedor. Este aparece, por exemplo, na irmandade de Santa Cecília de Lisboa, onde se
menciona que estava reservado às “pessoas mais nobres, e Fidalgas da (…) irmandade”.
Sendo detentor da opinião mais autorizada, tinha então a responsabilidade de presidir à
Mesa, “fazendo votar os assuntos” e zelar pela concórdia e o bom funcionamento da instituição. Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado
pelos professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 11-12.
207

74

Origens do Mutualismo em Portugal

as mais ordinarias ou extraordinarias mandara o Reytor convocar todas os vogaes e com a assistencia do Reverendo Prior da Jgreja, ou de
quem seu honroso cargo servir, Se procedera a nova eleição propondo
o Reytor que acaba, trez Jrmãos para novo Reytor, e votando todos os
vogais secretamente no que bem e livremente lhes parecer, aquele que
tiver toda os treze votos, ou mayor parte deles, que são sete, esse será
o novo Reytor (…) Se acazo os votos se espalharem de sorte que repartidos pelos trez votados nenhum chegue a ter os sete votos, em tal caso
não haverá Eleição, e se prossederá a outro, ou outros Escrutinios até
que finalmente hum dos votados venha a ter ou menos os sete votos, que
hé a mayor parte dos treze que a Meza se compõem.
Feito Reytor novo do mesmo modo proporá o Reytor que acaba
outros trez irmãos para Escrivão; e feita esta eleição da mesma forma
que a antecedente; proporá outros trez para Thezoureiro que seguirá a mesma formalidade; e feito este, se continuará na eleição dos
dez Mordomos em cujo número entrarão sempre o Reytor, Escrivão,
Thezoureiro que acabam, e os sete que faltao serão propostos pelo
Reytor sem escrutínio, mas aprovados por toda a Meza (…)”211.
Note-se a assistência do prior da Igreja, nesta eleição, que demonstra,
uma vez mais, o aprofundamento da intervenção clerical no seio destas
instituições.
Já no período liberal, e tal como nas restantes instituições civis por
imposição da lei, a autoridade governativa residia na assembleia geral, que
incluía “todos os irmãos do sexo masculino, maiores segundo a lei civil e
que se achem no pleno gozo dos seus direitos; delegando esta a gerência
em um grupo de irmãos expressamente eleitos, que se denominará Mesa
Administrativa”212. Também designada Junta Grande, era “a reunião de todos os Irmãos da Irmandade, convocados para a decisão de todos os casos,
que a Mesa não possa resolver, por excederem as suas atribuições”213.
As confrarias e irmandades, todavia, mantinham algumas especificidades na sua administração, que se destacam como importantes continuidades e que, por sua vez, se refletiram também em parte das mutualidades
Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz, img. 11-12.
Biblioteca Nacional de Nacional.
212
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Santa
Maria de Belém 3º Bairro de Lisboa (versão publicada em 1896).
213
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Senhor
Jesus dos Aflitos. (versão publicada em 1866).
211
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fundadas neste período. Entre estes traços multisseculares que se perpetuam, destaque-se as funções atribuídas aos órgãos gerentes, formas de reciprocidade não apenas material mas também espiritual. Com efeito, cabia
aos dirigentes eleitos nestas instituições:
“Visitar e consolar os nossos irmão se enfermos para admoestá-los quando seja preciso a que receba os sacramentos. Informar por
escrito ao juiz quando algum enfermo e de reconhecida pobreza pedir esmola, sobre a justiça do que alegar. Preparar a mesa onde, em
casa dos enfermos, se deva colocar o Santíssimo viático quando eles
forem tão pobres que para isso não tenham ornato preciso e tão desamparados que não tenham quem lho arranje; Levando-lhes para
isso, o Andador a tais casas antes de sair o Santíssimo viático, uma
cobertura decente e uma toalha limpa para a mesa e 2 castiçais com
velas, o que lhes será ministrado pelo tesoureiro. O visitador depois
de administrado o Santíssimo viático, fará conduzir para a igreja e
arrecadar competentemente os objetos referidos”214.
As práticas ancestrais destas instituições mantinham-se também, e não
obstante as imposições legais no que respeita à aplicação dos seus fundos,
tendentes à rentabilização dos capitais acumulados e a assegurar o acesso
ao crédito: “Os empréstimos mútuos serão eitos com preferência aos confrades lavradores para auxiliar a cultura de suas terras e desenvolvimento
da agricultura”215. Segundo os estudiosos contemporâneos, como veremos,
estas experiências estarão na origem das caixas económicas e de outras
instituições mutualistas de crédito.
A prática da divisão de fundos, reservando uma parte dos rendimentos
das instituições à beneficência e caridade estava já presente, mas, como
vimos, graças à crescente intervenção do Estado liberal nesta esfera:
“Haverá cofre com três chaves, que terão os mesários, que no
lugar competente serão designados, no qual entrarão todos os rendimentos aplicados para a caridade, e esmolas que se obtiverem, inclusas as de Sexta Feira Santa, e bem assim os papeis de crédito, ou
valores, que a mesma Pia Instituicão hoje possue, ou vier a possuir.
“As quantias, que entrarem neste cofre, não poderão ter nenhuma
outra aplicação, que não seja para socorrer os Irmãos pobres, doenCompromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento da Igreja da Sé Velha, Freguesia
de S. Cristóvão da Cidade de Coimbra (versão publicada em 1858).
215
Estatutos da Confraria do Senhor Jesus de Cabeça Boa do Concelho de Bragança
(versão publicada em 1869).
214
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tes ou presos, e os Paroquianos pobres, e mais despezas legais, ficando proibida expressamente outra qualquer aplicação, ainda mesmo
que seja a titulo de empréstimo Irmandade”216.
Destaque-se finalmente o traço de continuidade mais relevante no quadro do presente estudo, a presença de normas de reciprocidade e mútuo
auxílio entre os membros destas instituições multisseculares. Ao longo da
história, a integridade e proteção de cada indivíduo dependeu, em última
instância, das redes de solidariedade onde estava inserido. No contexto
popular da época medieval, esta proteção dependia sobretudo das redes
familiares e de vizinhança. A segurança de cada um tornava-se mais sólida quanto mais participasse em relações de entreajuda. Um indivíduo só,
excluído de redes de sociabilidade, estava desprotegido face a todos os
infortúnios: às doenças, pobreza, possíveis ameaças de outros e mesmo
face à morte. Neste sentido, as confrarias acabaram por cumprir o papel
de redes de solidariedade, já que se afirmavam como associações entre
iguais, cujo principal objetivo era a entreajuda dos seus membros. No fundo, as confrarias funcionavam como uma espécie de famílias artificiais,
que acrescentavam valor às redes familiares naturais ou, em certas situações, substituíam-nas, como no caso dos indivíduos deslocados dos seus
espaços de origem, e por isso, carentes e/ou desprotegidos.
O ideal de entreajuda e caridade desenvolvido no movimento confraternal fundamentava-se nos princípios cristãos da caridade e amor ao
próximo, como está exposto no compromisso da confraria de Monsanto,
datado de 1353: “E nos jrmãos Ajamos caridade E amemo-nos asy como
deus nos amou E ama. E Jrmandade aJamos E amemos-nos de vomtade”217. Também o compromisso de Fungalvaz apresenta o mesmo sentido:
“nos os confrades que ora somos E os que depois emtrarem na
homrra E louuor do Senhor deus E da uirgem gloriosa sancta maria sua madre E por saude de nossas Almas nos todos juntamente
Stabellecemos amtre nos amor E Jrmindade Conuem a saber que
huum ame o outro Jrmaamente E lhe scorra quando lhe for mester E
que o aJude quamdo poder”218.
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa (versão publicada
em 1857).
217
Compromisso da confraria de Monsanto Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 532-533.
218
Compromisso da confraria de Fungalvaz Lopes e Trindade, op. Cit., 441.
216
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A ajuda mútua219 entre confrades abrangia várias situações de fragilidade, como a pobreza, a doença, a velhice e a morte; mas também momentos problemáticos específicos na existência dos confrades, como em casos
de incêndio de habitação, de cativeiro e mesmo em situações onde fosse
necessário apoio na justiça e vindicta. Neste sentido, a entreajuda observada nas irmandades medievais antecipou, em alguns aspetos, a assistência
mais tarde desenvolvida pelas Misericórdias e instituições de socorros mútuos. Note-se como o compromisso da confraria de Alcanena determinava,
em relação à entreajuda no caso de incêndio de habitação, o seguinte: “se a
casa do nosso confrade for queimada de fogo ajudemo-llo amtre o marido
E a molher de tres dinheiros”220.
No que diz respeito à entreajuda na pobreza, esta assumia um grande protagonismo nos compromissos. A título de exemplo, veja-se a seguinte passagem do compromisso da confraria dos Homens Bons de Beja: “E outrossi se
algūu desses conffrades enfraquecer ou envelhecer ou a moy gran pobreza
veer que vos outros o mantenhades antre vos como viva vosco em sa onrra”221.
As ajudas na doença e na velhice, por seu lado, eram profusamente descritas nos programas de entreajuda das confrarias. É interessante verificar como
o compromisso da Confraria de Marruas, à semelhança do que se passava em
outras confrarias rurais de Torres Novas, previa a ajuda aos associados, nos
trabalhos agrícolas, quando por força maior estes não os pudessem realizar:
“E se allgum de nos nam poder podar sua vinha vaamos com Elle
ou com Ella E aquell que lha nam quiser hyr peyte huum solldo E se
allguum dos confrades for pobre ajudemo lho com senhas Jeyras”222.
A pobreza estava muitas vezes ligada a situações de incapacidade decorrentes da velhice e/ou da doença. A confraria de Bexiga, também no termo
de Torres Novas, estipulava: “E todos vaamos ajudar o confrade ou confrada
As linhas de acção dessa caridade e entreajuda assumidas pelas confrarias foram definidas pelo programa das obras de misericórdia corporais emanadas da Igreja: dar de comer
a quem tem fome; dar de beber a quem tem sede; vestir os nus; recolher os desabrigados;
assistir os enfermos; visitar os presos; e dar sepultura aos mortos. A estas juntou-se a obra
de misericórdia espiritual, ou seja, de rezar pelos vivos e pelos mortos. A Igreja definiu as
seis primeiras obras de misericórdia corporais a partir da passagem bíblica em Mateus 25:
31-46 e a sétima a partir da passagem em Eclesiástico 38: 16. Às sete obras de misericórdia
corporais juntavam-se sete obras de misericórdia espirituais: dar bons conselhos aos indecisos, ensinar os ignorantes, corrigir os pecadores, consolar os aflitos, perdoar as ofensas,
ter paciência das fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos.
220
Lopes e Trindade, op. Cit., 533.
221
Beirante, op. cit., 25. O compromisso desta confraria data de 1297 (Ibidem, 51)
222
Beirante, op. cit., 25. O compromisso desta confraria data de 1212 (Ibidem, 50).
219
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a laurar sua herdade ou sua casa ou sua vinha se pobre for E aquele que la
nam quiser hir pague um soldo”223. Assim, o acompanhamento dos doentes é
muito referido em todos estes compromissos. Os confrades deveriam visitar
os doentes e, em caso de doença grave, o enfermo deveria ser velado, como
descrito no compromisso de Fungalvaz: “Quamdo o comfrade Asy o pobre
como o Rico for doente dos comfrades seJa visitado. Peer muytas vegadas.
Se o comfrade for muyto coytado guardem-no quatro confrades per vezes”224.
Para além da reciprocidade em situações de pobreza, doença ou invalidez, era comum prever-se a entreajuda no caso de prisão. Como já referido, na sociedade medieval era difícil ter acesso a uma justiça equitativa e
racional, dada a escassez de instituições judiciais, mas também dado os diferentes estatutos jurídicos dos grupos sociais, os particularismos jurídicos
entre concelhos, assim como as manipulações e disputas a que estavam sujeitos os órgãos de poder municipal, entre os quais os tribunais locais, por
parte de grupos rivais. Perante esta incerteza na justiça, as redes de solidariedade, sobretudo familiares, eram o primeiro garante de justiça. Assim,
perante a ausência de uma justiça formal, as situações de vindicta eram
ações que tinham sentido para repor a equidade e salvaguardar o respeito
e a honra, individual ou familiar. A entreajuda em situações de conflitos,
mesmo em situações que envolvessem violência e vinganças, assumia-se
então como um importante propósito das confrarias, como nos revela o
compromisso da confraria do Espírito Santo de Benavente: “Se alguu dos
nosos confrades co alguu home razões ouver ou contenda que não seja dos
da confraria, todos os confrades seja por parte do nosso confrade”225.
Em alguns compromissos estava ainda prevista a ajuda aos confrades
que tivessem cometido crimes, mesmo em caso de homicídio. Era o caso
da confraria de Santo André de Montemor-o-Novo: “E se por ventura for
feyto crijminoso dem lhe trjmta homens e armas e ho tirem do reyno a
custa da albergaria”226.
No caso de prisão de um confrade, algumas confrarias também estipulavam obrigações de solidariedade. O compromisso da confraria de Santo
Ildefonso previa essa situação: “Item se algum confrade for pobre ou velho
ou preso ou se ouuer omizyo que lhe deem mantijmento da casa do ospitall
E que os confrades lhe façam ajuda”227.
Compromisso da Confraria de Bexiga, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 387.
Compromisso da Confraria de Fungalvaz, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 442
225
Beirante, op. cit., 21-22.
226
Ibidem, 22.
227
Ibidem.
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Já o cativeiro, por rapto, era um dos infortúnios possíveis a que a população em Portugal estava sujeita, sobretudo nas áreas da costa ou quando
embarcada. O principal perigo vinha das incursões do corso e pirataria muçulmana, sediada no Norte de África. Os indivíduos assim cativados eram
levados para essas praças e libertados apenas em troca de resgate. A solidariedade, em caso de cativeiro, estava explícita em muitos compromissos das
confrarias medievais, como é exemplo a dos Lavradores de Torres Novas:
“E quem for catiuo de mouros ou de maaos christaãos homde sse Remijr
possa ajudemos ele entre o marido e molher com tres dinheiros”228.
Também as peregrinações aos lugares santos de Santiago de Compostela,
Jerusalém e Roma eram atos muito valorizados pela religiosidade medieval,
já que detinham a capacidade de remissão de pecados. Porém, implicavam
viagens dispendiosas e envolviam vários perigos, como o próprio cativeiro.
Assim, muitos compromissos previam ajudas aos confrades que tivessem
esta iniciativa. Era o caso da confraria de Jerusalém, de Évora, fundada
aliás com esse propósito:
“se quisser hijr a jerusalem do proprio da confraria ou dos beens
dos confrades como por bem virem seja aJudado”.229A confraria de
Bugalhos, no termo de Torres Novas, é outro exemplo desse apoio: “E
o confrade que quiser hir a Jerusalem similiter aJudemos a elle. E se
outrosi quiser hir em Romaria a Roma tam sollamente aJudemo-llo
amtre o marido E a molher de quatro dinheiros”230.
Outro grande perigo era a própria integração de confrades em ações
militares, pelo que se procurava estabelecer solidariedade com aqueles que
eram feridos em combate, como nos conta o compromisso dos Homensbons de Beja: “E Outrossi que se algūu conffrade en oste ou en cavalgada
for chagado que os conffrades outros o tirem dantre seus emmiigos e se
trabalhem de o levar a ssa terra”231.
Por outro lado, também se previa a ajuda entre confrades relativamente às perdas de montada, o que revela claros paralelos com as práticas
comunalistas. Recorde-se que o cavalo era não só uma ferramenta de combate, mas também um símbolo de estatuto, fundamental para os grupos dos
cavaleiros e dos homens-bons dos concelhos. A este respeito, os compromissos das confrarias dos Cavaleiros do Sabugal e dos Homens Bons de
Ibidem, 23.
Ibidem.
230
Compromisso da Confraria de Bugalhos, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit.,488.
231
Compromisso da Confraria dos Homens-bons de Beja Cit. por Beirante, op. Cit., 24.
228
229
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Beja previam um sistema de ajuda nestas situações de perda232. Atente-se à
seguinte passagem do compromisso desta última:
“E outrosi que se algūu conffrade morrer seu cavalo em serviço ou
outro logar que seja a serviço do concelho ou teendo em sa casa pera
estar aparelhado pera cada hūa destas quando mester for, que os outros
conffrades lhi dem cinqoenta libras para comprar outro cavallo”233.
A dimensão coletiva das confrarias medievais mais antigas é também
exposta nalgumas que exploravam diretamente as propriedades rústicas de
que eram proprietárias, estabelecendo nesse sentido a obrigatoriedade dos
confrades contribuírem com o seu trabalho, ou de outros pagos por eles.
Exemplo desta situação verifica-se no compromisso da confraria de Bexiga:
“E todo o comfrade que nam quiser hir laurar a herdade da comfraria e nam der Rezam escusauell. Peite cimquo solldos . E o sollteyro a meetade (…)
E comfrada que nam vier segar o pam da comfraria de huum
obreyro. E o comfrade que nam der melhoria de todo o seruiço da
confraria peyte cimquo soldos”234.
Tal como na Idade Média, no período moderno as práticas de reciprocidade estão estreitamente ligadas à vivência religiosa, que não se separa
do espírito de entreajuda na doença e na morte, assim como em outras
situações limite, dos associados e sua família. Comecemos por analisar o
auxílio na doença, que se apresentava nos objetivos de todos os compromissos da época moderna. Mais que a cura do corpo, o que preocupava
aqueles indivíduos era o destino da alma. Numa sociedade em que a medicina pouco podia fazer nos casos mais graves, a morte estava sempre
presente, surpreendendo qualquer um quanto menos se esperava. Assim, a
doença continuava a ser vista como uma antecâmara da morte, para a qual
todos se tinham de preparar.
Veja-se o caso da confraria de Santo António de Setúbal, uma confraria
laica, que determinava a entreajuda na doença, sublinhando a urgência em realizar a comunhão e a confissão para a salvação tanto da alma, como do corpo:
“Ordenamos que tanto que algum Irmão adoeser o fará a saber
á meza com muita diligencia e cuidádo o vizitaram e pellos outros
Irmãos o mandaram vizitár os quáis encomendamos os façao com
Compromisso da Confraria dos Homens-bons de Beja Cit. por Beirante, op. Cit., 24-25.
Compromisso da Confraria dos Homens-bons de Beja Cit. por Beirante, op. Cit., 24.
234
Compromisso da Confraria de Bexiga Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 386 e 388.
232
233
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muita charidade e sendo pobre o aiudem com aquillo que a Irmandade
puder e aconselhem assi pera a salvaçam da sua alma como saude do
corpo fazendoo confessar e comungar e dezencaregar sua consciencia
e nisto porao muita vigilancia que não passe nenhum Irmão desta vida
sem os sacramentos da Igreja”235.
Por seu lado, o compromisso da confraria feminina do Santíssimo
Sacramento de Estremoz não menciona assistência médica, ainda que obviamente existisse. A doente deveria comungar acompanhada pelas irmãs
em oração pela sua saúde, já que a oração era o remédio tanto para a alma
como para o corpo. Em caso de agravamento da sua doença, a irmã deveria
louvar o Santíssimo Sacramento, para ganhar as indulgências para a salvação da sua alma, que a irmandade tinha obtido da Santa Sé:
“E quando alguma Irmã estiuer enferma, e se lhe ouuer de dar o
uiatico todas as Irmãns com suas insignias acompanhem o Santíssimo
Sacramento com cirios acesos em as mãos rogando a Deos pela saude
da enferma; e sendo elle seruido leualla a gosar de sua gloria lhe lançarão as insignias, e as irmãns procurem que a enferma diga muitas
vezes louuado seja o Sanctissimo Sacramento para que se ganha as
indulgencias que se conçedem para a hora da morte”236.
Também no compromisso da irmandade de São Silvestre de Unhos estava assente o acompanhamento dos irmãos doentes. Novamente, mais que
tratar do corpo, este acompanhamento focava-se em aconselhar o doente a
preparar-se para a morte e para a salvação da sua alma:
“sendo enfermo, e que chegue Sua enfermidade estado que aya
mister Ser aCompanhado sendo Tam dezemparado que não tenha ha
quem trate dele os Mordomos hora hum, hora outro o uisitem Cada
dia e aCompanhem aConselhandolhe que esteya muito Conforme
Com Deos e Se aparelhe per se Confessar, e receber o Santissimo
Sacramento, E os mais sacramentos da Igreia Como Conuem ao
Remedio de Sua alma, animandoo que tenha muita paciencia em seuz
trabalhos offerecendo tuda a morte e paixão de nosso Senhor Jezu
Christo (…) e assim mesmo se fará em qualquer prizam trabalho ou
necessidade em que esteyeia demodo que Sempre Seyam Soecorridos
nossos Irmaos Com Caridade e amor”237.
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 5v. Biblioteca
Nacional de Portugal.
236
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 8v-9. Biblioteca Nacional de Portugal.
237
Biblioteca Nacional de Portugal, Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre
235
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No entanto, ao contrário do que se passava nas confrarias medievais,
os compromissos das confrarias do Antigo Regime tinham raras disposições referentes a entreajudas que não fossem dos âmbitos funerário ou salvífico, sendo mesmo inexistentes nos compromissos de confrarias mistas.
Para além da doença, são também mais raras as referências ao mútuo-auxilio em caso de prisão, sendo uma das exceções o compromisso da
confraria laica do Santíssimo Sacramento de Torrão, que refere o dever de
apoio aos confrades doentes ou presos:
“Ordenamos, que se algum irmão estiuer preso, ou enfermo tanto
que vier a noticia dos officiais da mesa o Juiz o mandara visitar por
quem de parecer, e sendo necessario fauor, e ajuda pera sahir de sua
prisão, ou enfermidade lhe buscarão todos os remedios necessarios e
não auendo com que o Juiz, e os mais officiais darão ordem com que
seja prouido das esmolas dos jrmãos”238.

Ilustração 7 - Compromisso da Irmandade de Santo António
da villa de Setubal Feito no ano de 1624239.
nouamente jnstituida na jgreja do Mesmo Sancto No Anno de 1660, p. 16-17. Biblioteca
Nacional de Portugal.
238
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa Senhora
da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 8v. Biblioteca
Nacional de Portugal.
239
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl.3v-4. Biblioteca
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Também o compromisso da irmandade de São Silvestre de Unhos
apresenta esta ideia de entreajuda relativamente a confrades presos e/ou
que caíssem em pobreza.
“Ordenamos que sendo caso que algum Irmão nosso venha a
cahir em pobreza doença ou prizão, não tendo Com que Se remediar
se informará o Procurador e auisará a meza pera Se Socorrer Com
Caridade que a Irmandade puder”240
Por seu lado, a confraria de Nossa Senhora do Rosário de Lisboa tinha
no seu programa o resgate dos cristãos cativos de muçulmanos, o qual preconizava uma procissão e outras cerimónias na igreja do convento aquando da chegada daqueles à cidade:
“E asi se fara a dita esmola pera catiuos que estiverem em terra
de mouros (…) e quando quer que os officiaēs algum catiuo tirarem o
farão trazer a esta cidade e os padres do dito mosteiro que pera ello
forem requeridos com os confrades serão obrigados com solene procisão irem por ele a ribeira onde desembarcar e trazerem ao mosteiro
devotamente e preguarão sua rendição no pulpeto por tal que as obras
de nossa senhora ministradas pollos seus deuotos (…)”241.
No período contemporâneo, as confrarias conheceram a concorrência
do novo modelo mutualista nesta esfera da previdência e assistência social
baseadas na reciprocidade. Conforme assinalado no estado da arte, existem já alguns estudos que procuram compreender o papel destas instituições na assistência à pobreza, analisando os seus regimentos e práticas na
atribuição de esmolas a determinados grupos desvalidos242.
Nesta análise, porém, o objetivo é compreender as atividades ligadas
à assistência corporal e espiritual entre os confrades como práticas de reciprocidade na origem do mutualismo. Com efeito, não obstante as devidas
diferenças, e conforme já argumentado, o que é facto é que estas instituições baseavam-se na entreajuda, sobretudo no que respeita às questões
espirituais, mas também em significativa parte dos casos “corporais”.
No entanto, mantinham-se práticas no que respeita à atribuição de subsídios que apartavam as confrarias do modelo mutualista moderno, estes “soNacional de Portugal.
240
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, p. 16. Biblioteca Nacional de Portugal.
241
Treslado de 1554 dos compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 9. Biblioteca Nacional de Portugal.
242
Braga, “A Irmandade do Santíssimo Sacramento de Santo Estêvão de Alfama e a
assistência à pobreza (1806–1820)”.
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corros pecuniários” na doença, na prisão ou outro desaire, eram entendidos
como “esmolas” e atribuídos apenas àqueles comprovadamente “pobres”:
“O irmão que cair em pobreza para ser socorrido, deve requerer
ser classificado pobre, juntando certidão do pároco da freguesia de
sua residência”243.
“Os irmãos em extrema pobreza têm direito a receberem qualquer
subsídio do cofre Da irmandade contanto que assim o requeiram provando por documentos: Que é indigente, inválido para o trabalho. Que é de
exemplar comportamento moral, civil e religioso. Que não tem parentes
obrigados a socorrê-lo. Depois do requerimento assim instruído, a mesa
deliberará e fixará a quantia que deve oferecer, mensal ou anualmente
ao irmão indigente em harmonia com as forças do seu cofre ”244.
Ainda assim, era previsto que qualquer irmão poderia “cair na pobreza”, o que de alguma forma tornava os socorros universais, quando os
membros se encontrassem numa situação de vulnerabilidade:
“E porque poderá acontecer que alguns irmãos desta irmandade
venham a cair em pobreza (...) Ordenamos que sendo o irmão que houver vez servido na mesa ou não tendo servido [sic] a irmandade ao menos cinco anos, que este goze todos os sufrágios dos mais, e dispense-se
com ele mais gastos que ouvesse de fazer com a irmandade a que se entende fazendo justiça a mesa para que esta enforme da sua pobreza”245.
“O irmão ou irmã que durante 10 anos, a contar da data da aprovação deste compromisso, tiver satisfeito os seus anuais, caindo na
pobreza, estando quite com a irmandade, pode requerer à mesa para
ser habilitado como pobre e sendo-lhes deferido seu requerimento
(...). Qualquer irmão ou irmã que por doença fica impossibilitado de
adquirir meios de subsistência, será socorrido conforme as forças do
cofre o permitirem enquanto permanecer doente”246.
No que respeita às práticas de reciprocidade, e entre os traços de continuidade mais marcantes relacionados com as práticas de mutualidade no
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja de Nossa
Senhora da Encarnação da Cidade de Lisboa (versão publicada em 1885).
244
Compromisso da Real Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja dos
Santos Reis Magos do Campo Grande (versão publicada em 1879).
245
Irmandade do Sanctissimo Sacramento Erecta na Parochial Egreja de São Miguel da
Villa de Penella, 1879. Base de dados da SGMAI. Código de referência: PT/SGMAI/
GCCBR/H-B/001/04371
246
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Enfermaria ereta na
Igreja de S. Vicente.
243
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seio do movimento confraternal, destacam-se a centralidade do óbito. A entreajuda entre os membros das confrarias e irmandades era mais premente
se o doente estivesse próximo da morte, já que a doença, como a velhice,
eram antecâmaras para esta. A morte era uma etapa da existência humana, o
momento de passagem para uma outra dimensão. Philipe Aries, sobre esta
época, refere que a morte de cada indivíduo se afirmava como um acontecimento social “presidido” pelo próprio. O moribundo aguardava-a no leito,
ou no chão, se surgisse desprevenidamente, e à sua volta reuniam-se os que
lhe eram próximos: parentes, amigos, vizinhos, tanto adultos como crianças.
No século XIII, segundo o bispo Guillaume Durand, o moribundo devia
deitar-se de costas com o rosto voltado para o céu. Ainda lúcido, o agonizante pedia então perdão, ordenava a reparação das faltas cometidas e recomendava a Deus os que lhe eram queridos, dando-lhes últimos conselhos, e
terminando com a recitação de uma oração. Se um padre estivesse presente,
dava-lhe a absolvição fazendoo sinal da cruz e aspergindo água benta247.
Logo depois da morte, em ambientes laicos, deveria desenrolar-se o
ritual do luto, com aspetos comportamentais que eram anteriores ao cristianismo, e que nalguns aspetos perduraram até ao século XX, em comunidades populares fechadas de camponeses e pescadores. Num quase transe,
alguns presentes, sobretudo mulheres, perdiam os sentidos, rasgavam as
vestes, auto-agrediam-se, beijavam o morto e elogiavam-no248. No entanto,
paralelamente, a partir dos meios clericais, divulgou-se um ideal funerário
contido, sem lugar a essa expansão de sentimentos249. A cerimónia religiosa,
pós momento de morte, consistia numa repetição da absolvição. O defunto
era depois levado para o cemitério num cortejo fúnebre acompanhado pelos
que com ele conviveram. O corpo, envolvido num lençol ou mortalha, era
então colocado num caixão e enterrado. Na Idade Média, o enterramento
não era acompanhado por clérigos, salvo se o defunto pertencesse a este
grupo ou caso fosse uma figura importante. A partir do século XIII, porém,
os frades mendicantes divulgaram entre os leigos os rituais até então excluAriés, Sobre a História da Morte no Ocidente Desde a Idade Média, 22, 24, 69-70.
Ibidem, 70
249
Nalgumas confrarias, havia uma cláusula a referir que se deveria evitar o choro das
mulheres. No caso dos compromissos das confrarias do Espírito Santo havia a curiosa
regra de que os confrades deveriam cantar e saltar nos sepultamentos, para que fosse
“mitigado o pranto das mulheres e dos homens”. Em particular, no compromisso da
confraria do Espírito Santo de Leiria é referido que os confrades “acompanhavam os
defuntos à sepultura, tangendo e bailando com vestiduras farpadas” (Brásio, As Confrarias
Medievais do Espirito Santo Paradigmas das Misericórdias, 71 e 73).
247
248
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sivos aos clérigos. Desta forma, paulatinamente, a presença dos sacerdotes
no momento da morte e nos funerais tornou-se mais constante, sendo que a
comunhão e a extrema unção passaram a ser dadas aos moribundos, assim
como passou a realizar-se outra cerimónia religiosa, durante a inumação250.
A obrigatoriedade da presença dos que eram próximos do moribundo
no seu passamento, assim como no acompanhamento do seu corpo ido a
enterrar é referido no compromisso da confraria de Santa Margarida de
Guimarães, provavelmente datado do século XII:
“E sse allguu comfrade emfermar na uilla, os outros confrades o
guardem convem a saber tres E tres areueses E asy se emtemda das
molheres que asy emfermarem E como quer que Enfermo esteuer pera
syr deste mundo todos com Elle estem ssem nenhuua tardamça atee
que o soterrem”251.
Pela morte de um confrade, o já citado compromisso de Fungalvaz
estabelecia obrigações semelhantes, mas previa um ofício pela sua alma,
caso o confrade falecesse longe e o seu corpo não viesse para a localidade:
“Quando o comfrade morrer todos os comfrades seJam aJumtados asy aa guarda-llo asy de noyte como ao soterraamento. E a
Comfraria lhe de meo arratel de cera 252(…) Se o comfrade morrer
lomge em outra terra homde o nam poossam trazer Asy façam por elle
oficio como se seu corpo fosse presemte”253.
Caso o enfermo ou o falecido estivesse longe da povoação, a maior
parte dos compromissos da mesma época referem a possibilidade de os
confrades fazerem uma jornada de marcha para irem ter com ele. Este era
o caso, por exemplo, da confraria de Bexiga:
“E se o confrade morrer ou for emfermo todo-los comfrades vaam
por elle amdadura de hūua jornada E se o comfrade se passar lomge
homde o nam possam trazer. Façam por elle oficio como se o corpo
seu hy fosse presente”254.
O compromisso da confraria de Monsanto, tinha um teor semelhante:
“E se allgum de nos em terra alhea emfermar compremos hūua besta E vaamos por elle ou se a elle ouueer leuemo-lla huum dija a nosso
Ibidem, 70-71 e 73
Compromisso da Confraria de Santa Margarida de Guimarães, Cit. por Beirante, op.
Cit., 26.
252
Lopes e Trindade, op. Cit., 441.
253
Compromisso da Confraria de Fungalvaz, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 442.
254
Compromisso da Confraria de Bexiga, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 386.
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salluamento E se morto for demos demos-lhe huum dia e hūua noite”255.
Esta possibilidade de os confrades se deslocarem entre cerca de 20 a
25 quilómetros (a distância média de uma jornada), abandonando os seus
afazeres, revela o extraordinário empenho na entreajuda vivido nestas confrarias, nas situações de doença e morte.
Nos compromissos mais antigos verifica-se a grande centralidade que
as confrarias davam à morte e aos funerais. Mas as cerimónias aí descritas
eram muito sóbrias. Aliás, a ida do corpo à igreja ainda não estava sequer
prevista no compromisso da confraria de Santa Margarida de Guimarães,
e em Fungalvaz, para além da cerimónia de sepultamento com a utilização
de velas apenas é referido um ofício pela alma do defunto.
O compromisso da confraria dos Fiéis de Deus de Sintra, de 1346, já
refere a ida do corpo à igreja no dia do enterramento:
“Quãdo alguu cõfrade ou cõfrada morrer que os cõfrades uaã dormir com elles quãtos e qaaes os juizes mãdarem na Uilla ou termho e
tragãno aa egreia co senhos cirios acesos nas maãos e soterreno bem e
honrradamente e a soterrameto tenham os ditos cirios acesos”256.
Já no compromisso da Confraria de Santa Maria do Vale de Torres
Novas, datado de 1429, o funeral aparece-nos muito mais elaborado:
“No dia do emterramento vaam todo-llos confrades E leuem todos seus cirios E quamdo o tirarem da casa acemda cada huum seu
cirio E asy vaam acesos com o dicto finado atee Jgreia E emtam lhe
digam hūua missa aa custa da dicta comfraria E os comfrades lha
oficiem E acemdam os cirios ao auangelho E quando alçarem a eus.
E lhe digam huum Respomsso camtado com os dictos cirios acesos E
asy os tenham acesos atee que o finado seJa emterrado”257.
É importante recordar como, na Medievalidade ocidental, a doutrina
cristã se encontrava omnipresente em todas as facetas e momentos da vida
humana, do nascimento à morte, dada a abrangência do seu sistema explicativo, que tanto se aplicava à existência do mundo como à do indivíduo.
No que dizia respeito à morte, a religião cristã colocava a possibilidade
da sobrevivência individual na eternidade, através da salvação da alma.
Simultaneamente, a ligação que esta religião estabelecia com o elemento
numinoso- personificado na divindade única, cuja natureza transcendental
Compromisso da Confraria de Bexiga, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 533.
Compromisso da Confraria dos Fiéis de Deus de Sintra. Cit por Beirante, op. Cit., 27.
257
Compromisso da Confraria de Santa Maria do Vale de Torres Novas Cit. por Lopes e
Trindade, op. Cit., 182.
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o tornava incognoscível, por definição, adensava a visão sobre a morte,
incluindo-a no quadro das necessidades práticas. A morte era, então, concebida como um momento de transição para a possibilidade de uma outra
existência, cuja condição feliz ou penosa era definida pelos atos na vida
terrena. Por outro lado, se no primeiro milénio do cristianismo, o crente
não se inquietava demasiado com a salvação, já que a morte era entendida
como um grande sono até à ressurreição; a partir do segundo milénio, foi-se perdendo esta confiança, sendo que a absolvição já não era suficiente
para aplacar o medo do pós-morte. Para fugir ao fogo do inferno, surge,
então, a obsessão pelas orações e pelas graças concedidas pela Igreja258.
Por outro lado, verifica-se a criação e difusão da ideia do purgatório, a
partir do século XIII, como lugar entre o céu e o inferno onde as almas poderiam ser resgatadas pela misericórdia divina, através do sofrimento purificador e arrependimento 259.Como já referido, o purgatório era imaginado
como um lugar aterrorizante, intermédio entre o paraíso e o inferno, onde
as almas sofriam temporariamente o castigo purificador que lhes permitia,
através do arrependimento, serem resgatadas pela misericórdia divina.
Assim, verifica-se que, a partir do século XIV, a Igreja ganhou ainda
mais presença nos rituais da morte. Os ritos funerários dos privilegiados
tornaram-se mais complexos, aparecendo as missas cantadas com o corpo
presente. Posteriormente ao enterramento, eram ainda realizados ciclos de
ofícios e missas de sufragação das almas, que necessitavam da participação
de um grande número de clérigos. Com o fim de assegurar eternamente esses ritos, os que detinham meios para tal legavam bens, por testamento, às
instituições religiosas. Acerca da complexificação dos ritos fúnebres, veja-se o disposto no compromisso da confraria dos Fiéis de Deus de Sintra:
“Primeyramente todos os confrades como amigos e hirmaãos. Em
cada hūu sabado pella mehaã seiamos juntos em na egreia de sancta
Maria e digamos todos hi hūa missa ofeciada muito honrradamente
no seu altar e estemos todos a esta missa E hūu clerigo nos diga missa
E outroo euangelho E outro epistolla E uaamos todos aa oferta e paguemos todos quatro dinheiros pera aproueitamentoda dita confraria
E acabada a missa digamos a salue Regina cantada e os uersos de
sanctamaria e depois hūu rresponso cantado por os passados”260.
Lopes e Trindade, op. Cit., 73
O purgatório tornou-se um dogma a partir do concílio de Lyon (1274), mas só se fixou
completamente no concílio de Trento (1545-1563).
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Compromisso da Confraria dos Fieis de Deus de Sintra Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 42.
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Na mesma linha, as missas do oitavo dia, do mês e do ano após a morte, passaram a ser comuns, como nos informa o compromisso da confraria
de São Salvador de Torres Novas: “E que todos o enterrem com cirios
acesos E lhe Digam hūua missa ao enterramento E per essa maneyra lhe
façam aos oyto dias E o mes E ao anno”261.
Perante o aprofundar do temor relativo ao destino da alma, os atos
e rituais para a sua salvação tornaram-se uma necessidade para todos.
Participar numa confraria era, assim, uma forma de prover esta necessidade, pois a interajuda que ali se desenvolvia focava-se, também e de forma
crescente, no garante de efetivar as orações necessárias à salvação dos seus
associados. Acerca deste tema, Ângela Beirante constatou que os compromissos das confrarias dos séculos XII e XIII e alguns já do século XIV detinham os seus preâmbulos recheados de invocações religiosas, embora os
objetivos religiosos fossem em número reduzido e circunscritos às questões fúnebres. Pelo contrário, os preâmbulos dos compromissos datados do
século XV e alguns do século XIV apresentam poucas invocações, mas os
objetivos religiosos ganharam primazia.
Os sufrágios foram detendo, assim, mais importância na vivência confraternal, sendo que os defuntos poderiam ter sufrágios durante 3 a 10
anos, podendo mesmo ser eternos, se o defunto deixasse bens à confraria
para tal, como já referido262. Acerca disto, o compromisso da Confraria de
São Bento de Torres Novas determinava:
“Hordenaram des que se finar alguum deles Jrmãos que o tragam
dez annos em oraçam E se leixar algūua possissam aa confraria comfraria que manda huum alqueire d’azeite ou seu valor que o tragam
em oração para sempre”263.
A ajuda no suporte de rito funerários dignos, em situações de pobreza
dos confrades, era também uma das intenções omnipresentes nos compromissos. Encontramos vários exemplos, como no compromisso da confraria de Santo Ildefonso de Santarém: “Se algum confrade morrere pobre e
nam teuer por honde pague aa confraria que o soterrem aa custa do diccto
ospitall E aja seu oficio como pertencere o teuesse do seu”264.
Sublinhe-se que esta assistência era devida não só aos confrades, como
também à sua família ou a outra e qualquer pessoa que morresse na casa do
Compromisso da confraria de São Salvador de Torres Novas Cit. por Lopes e Trindade,
op. Cit., 41.
262
Beirante, op. Cit., 41.
263
Confraria de São Bento de Torres Novas, Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit.,262.
264
Compromisso da confraria de Santo Ildefonso de Santarém, Cit. por Beirante, op. Cit., 28.
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confrade265, incluindo criados. Tal podemos verificar no compromisso da
confraria de Bexiga: “E se filho allgum do comfrade passar ao mancebo ou
allguum, homem ou molher que moyra em sua casa. Todo-los comfrades
o vãao soterrar. E o que a lla nam quiser hir pague um solldo.” 266, assim
como no da confraria de Santa Maria do Vale:
“(…) quando se morresse a molher do dicto confrade se nam for
confrada jmteyra per beneficio de possissam que ella E o dicto seu
marido dessem aa dicta comfraria que vaam dormir com ella asy
como seu marido E lhe faça seu oficio asy como fazem ao comfrade
(…) E digan -lhe hūua missa E seu rresponsso E acompanhem seus
propimcos como fazem ao dicto comfrade”267.
…quando se finar allguum filho ou filha dos ditos comfrades stamdo sob seu poder a dicta comfraria lho vaa tirar de casa E vaam. Com
elle atee igreJa E lhe digam hūua missa do presente E lho emterrem
sem lhe seeer feito outro oficio mais”268.
No período moderno e de acordo com os objetivos de misericórdia,
dar sepultura aos defuntos era ainda uma das prioridades das confrarias,
como já referimos. Um funeral correto era outro ritual fundamental para
o bom encaminhamento da alma. Assim, a confraria de Nossa Senhora do
Rosário, de Lisboa, criada por iniciativa clerical, devia enterramento não
só aos seus confrades, como também aos pobres, tanto do reino, como estrangeiros. Note-se como o funeral era divulgado na cidade:
“Quando quer que algum confrade faleçer deste mundo de sua
casa o farão saber ao dito homem que carerguo da dita campana tiuer ,
Dizendolhe tal confrade falleçeo mora em tal lugar e ase denterar a taes
oras em tal igreia. E o dito homem tanto que souber o fara loguo saber
aos officiães da confraria e tomara sua caampana e a tangera pollas
praças e Ruas prinçipaes da cidade, e os confrades que ouuirem a dita
campana dirão hum pater noster polla alma do defunto. e perguntarão
quem falleçeo e onde moraua e a que oras sse enterrara e onde. e com
toda deuoção os que quiserem ir ao seu enterramento o aiudarão a enterrar. e quem em isso mais trabalhar deos lhe de o galardao. e se o conTal como podemos verificar no compromisso da confraria de Fungalvas: “Outro allguun
de fora que morrer em casa do comfrade nam pague o comfrade nada aa comfraria E vãao
todos os confrades com elle” Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 442.
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Compromisso da Confraria de Bexiga. Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 386
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Compromisso da Confraria de Santa Maria do Vale. Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 182
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Compromisso da Confraria de Santa Maria do Vale. Cit. por Lopes e Trindade, op. Cit., 183.
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frade for tão pobre que não tenha o necessário pera seu enterramento o
farão de sua casa saber aos ditos mordomos, e do çepo de nossa senhora
lhe sera dado o neçessario pera enterramento segundo a pessoa for, e
desta mesma maneira se fara quando quer que algum pobre falleçer asi
natural do Reino como estrangeiro posto que não seia confrade por ser
huma sancta obra demisericordia enterar os mortos”269.

Ilustração 8- Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do
Convento de São João da Penitência da vila de Estremoz e 1646270.

Este anunciar dos falecimentos através de uma “campana” e a não
referência à obrigação de todos os irmãos acompanharem o funeral indicia
uma ordem relacional entre os indivíduos nos meios urbanos, como Lisboa,
bem diferente daquela que nos apareceu nos antigos compromissos das comunidades medievais periféricas. Sublinhe-se que nesta confraria já não
existia a figura do andador que ia porta a porta a avisar os confrades sobre
os falecimentos, e outros acontecimentos importantes para a irmandade.
Treslado de 1554 dos compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 8. Biblioteca Nacional de Portugal.
270
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Convento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 8v-9. Biblioteca Nacional de Portugal
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Uma cidade como Lisboa, engrandecida com a Expansão, onde chegavam
gentes de muitas paragens, começava a ser, nalguns meios sociais, uma
sociedade de indivíduos afastados entre si, desenraizados das antigas sociabilidades e solidariedades vizinhais e, mesmo, familiares. Apesar das
confrarias continuarem a ser um complemento de apoio para a falta dessas
sociabilidades, também no seu seio se nota uma erosão, com uma maior
distância entre confrades.
Numa pequena comunidade periférica, na confraria do Santíssimo
Sacramento do Torrão, os funerais eram acompanhados por uma procissão, depois de ser encomendada a alma do defunto:
“(…) falecendo algum Jrmão, ou jrmã do numero tanto, que Vier
a noticia dos Mordomos mandarão chamar a jrmandade e leuarão a
Cruz de prata com seus ciraes, e a cera da Confraria ha porta do jrmão
defunto, ou de outro qualquer, que ajão de acompanhar, e acabado de
encomendar o defunto se porão em procisão leuando a Cruz diante com
os ciriaes, e hum dos Mordomos hira com huã vara diante da Cruz, e o
Juiz hira de tras de toda a Jrmandade com sua opa, e vara e faltando O
juiz hira o Escriuão em seu lugar e hirão nesta ordem até o lugar onde
se o tal jrmão mandar sepultar, e pello caminho, ou na igreja rezara
cada jrmão sinco pater noster, e sinco aue Marias a onra das sinquo
chagas de nosso Senhor Jesus Christo polla alma do tal jrmão, o jrmã,
ou filhos que estiuerem em poder de seus pais, e logo dentro de oito dias
se fara hum officio de tres lições com sua missa cantada com ladainha
polla alma do jrmão ou jrmã, que falecer com seu responso, e farão os
Mordomos huã essa cuberta com seu pano preto Cruz, e caueira, caldeira, e hisope, e seis tochas em dous bancos, e darão de esmola pollo
dito officio acostumado que sera a custa da Confraria (…)”271.
É interessante notar que, mesmo nesta localidade de província, o funeral descrito aponta para uma certa teatralidade barroca, com o pano preto,
a cruz, a caveira, a caldeira e a aspersão de água benta com a hissope a
marcarem presença no cortejo fúnebre. Oito dias depois era, então, feita
mais uma missa a encomendar a alma do defunto.
Na confraria de Santo António de Setúbal, depois de encomendada a
alma do falecido, o corpo era acompanhado pelos irmãos até à igreja, onde
era sepultado:
Compromisso da Hirmandade do Santissimo Sacramento Sita na Igreja de Nossa
Senhora da Asvnpção desta Villa do Torrão Reformado no Ano de 1603 Annos, fl. 9-9v.
Biblioteca Nacional de Portugal.
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“Como conuem ter cuidado dos Irmãos falecendo algum delles
alem do encomendarem logo a Deos o Procurador chamará Logo a
Irmandade os quais se aiuntarão na igreja do glorioso Santo e ahj
irão em ordem com sua cruz e cera que pera isso auerá diputada ate
a porta do Irmão defunto pera o auerem de acompanhár até a Igreiia
onde se mandar sepultar”272.
Também nesta confraria não encontramos a antiga obrigação compulsiva de todos os irmãos participarem no funeral. No entanto, todos os irmãos eram obrigados a mandar dizer uma missa pelos falecidos:
“Ordenamos que ao Irmão que falecer serão obrigados todos os
irmãos cada hum persy mandar dizer hua missa pela Alma do tal difunto e sendo marido e molher mandará dizer duas missas pela Alma
do tal irmão difunto”273.
Esta confraria dava uma segurança para a execução dos funerais caso
os irmãos caíssem na pobreza: “sendo cazo que o Irmão seia tão póbre que
não tenha mortalha, nem cova a meza será obrigada a lhe dar mortálha e
coua na própria Igreiia onde está o Santo”274. A segurança da execução de
um funeral correto e os necessários ritos de sufragação das almas afirmam-se como os principais motivos para adesão às confrarias.
Na confraria feminina do Santíssimo Sacramento, os funerais também
deveriam ser acompanhados por todas as confrades, que rezariam pela
alma da defunta:
“ordenamos que sendo Deus seruido falleçer alguma irmã, todas
a companharão até a coua rezando por sua alma o que mais se tiuerem em deuação, e as que estiverem impedidas, e as de fora rezarão
por sua alma huma coroa de nossa Senhora (…)”275.
Ainda neste contexto, seria feito um ofício cantado pela alma da defunta,
e todos os anos eram ditas missas pelas almas de todas as irmãs já falecidas:
“(...) e com a maior breuidade possiuel se lhe cantará hum officio
de noue lições, e a madre que for Iuis encomendará a huma Irmã para
pedir a todas as outras esmola, a qual se mandará dizer em missas
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 5v-6. Biblioteca
Nacional de Portugal.
273
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 6. Biblioteca
Nacional de Portugal.
274
Compromisso a Irmandade de Santo António da Villa de Setúbal, fl. 6. Biblioteca
Nacional de Portugal..
275
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 9. Biblioteca Nacional de Portugal.
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(…) e as Irmans de fora farão o mesmo huãs pelas outras. Alem disto
ordenamos que todos os annos se diga hum officio de nove lições e os
outauario dos Sanctos pelas almas das Irmãs defuntas e as que assistirem ao officio dirão huma coroa pellas mesmos”276.
Devemos ainda registar uma nova realidade social que as confrarias
integram. No contexto da Expansão verificou-se a chegada de africanos ao
reino, na sua maioria como escravos. O compromisso da confraria de São
Silvestre de Unhos assinala esta mudança. Para além de prever assistência
funerária aos confrades, mulheres e filhos, contava também com os escravos. Nos seus objetivos estava ainda prevista a assistência funerária aos
pobres e peregrinos desconhecidos:
“(…) morrendo algum Irmão nosso ou Sua molher, Filhos de
Escrauos de Sua Caza ou Femiliares della exceto os que Forem
Selariadoz que tenhao de Seu alguma Couza, o andador (…) Correrá
o Lugar Com (…) a Campainha pera que aCudão os Irmãos, os quais
irão Com a Sua Crus e tocheiras Com Suas Capas e Sirios buscar o defunto pera Se enterrar, Como tambem Farao aos pobrez e peregrinoz
de graça peLo amor de Deos. Pello Caminho Rezará Cada Jrmao tres
padre nosso deuotamente, hum em Reverencia da charidade inefavel
Com que o Filho de Deos baixou do Ceo a terra a encarnar e nascer
pera Remirnos, outro Reuerencia da agonia Com que suou Sangue;
e outro em Reuerencia das angustiaz e afrontas que padeceo em a
Crus; porque dis Dionizio Cartucho em um tratado das postrimeriaz
que hum Sumo Pontifice Concedeo que Fosse Liures das pennas do
prugatório a alma por quem Se rezassem estez Padre nossoz (…)”277.
Para os muito pobres, sem capacidade económica para pagar os funerais e a sufragação da sua alma, nem capacidade para contribuir para uma
confraria, para esse fim, valiam-lhes as confrarias que por caridade assistiam os desvalidos na morte. A partir do século XVI essa tarefa ficou cada
vez mais a cargo das misericórdias, como já referido.
Para assegurar a livração da alma, para além dos ritos funerários específicos, estavam igualmente, previstas outras missas. Para tal, os confrades
de São Silvestre de Unhos cotizavam-se com um vintém por mês, em vida:
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento do Conuento de São João da
penitência da Vila de Estremos (1649), fl. 9-9v. Biblioteca Nacional de Portugal.
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Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, pp. 14-15. Biblioteca Nacional de Portugal.
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“Os Irmãos dam cada mes he pedillos pellas portas dos Jrmãos
Cada mez e assim Como os forem dando hillos acentando no liuro
que pera isso ha na Irmandade de todos os Irmãos e Irmanes e tello
em Seu poder pera que tanto que Falecer algum irmão ou irmanes
mandarlhe Logo dizer tantas missas Como forem os irmãos que pagao com os vintens, as quais hade mandar dizer na Igreia da Santa
Misericordia de Lisboa ou na Caza de Santo Antonio junto da See, ou
na Igreia de nossa Senhora do emparo de Lisboa (…)”278.
Porém, não contava somente o número de missas, mas também o lugar
onde eram oficiadas. Neste caso estava previsto que fossem realizadas em
Lisboa, em lugares centrais da religiosidade da região, o que deveria custar
um preço avultado.
Na confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz é igualmente referido o acompanhamento dos funerais dos irmãos, embora também aqui
não se verifique mais a obrigatoriedade de outrora: “Quando falecer algum
Jrmão o acompanhará a Jrmandade á sepultura, e cada um dos Jrmãos lhe
rezará hum terço pela sua alma, ou o que a sua devoção e caridade lhe pedir (…)”279. Cada irmão deveria, assim, rezar um terço pelo defunto, sendo
que mais do que isso era deixado à consideração de cada um.
Na maior parte destes compromissos, o acompanhamento dos irmãos
nos funerais era fundamental, mas mais importante eram as missas de sufragação. Também nesta confraria de Estremoz as missas para a salvação
das almas das chamas do purgatório eram consideráveis. A condição era o
pagamento das fintas para o efeito, mas, se algum irmão caísse em pobreza,
tendo feito esses pagamentos no mínimo durante dez anos, poderia usufruir
igualmente dessas missas. Assim, aqui, como nas outras confrarias, verificamos uma verdadeira mutualização para as missas, com vista à salvação:
“Não há couza mais Santa, e agradavel a Deos, nem mais conforme as Leys da Caridade, e da razão do que he socorrer aos necessitados no tempo das suas mayores indigencias; e como quer que não
haja necessidade mayor nem mayor indigencia do que a que se padece
no Purgatorio, em que a forsa de vehemente chamas se purificão as
almas das Culpas que nesta vida cometerão; e para o piedozo fim de
se lhes aliviar as grandes penas em que se acham, não haja meyo
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, pp. 33. Biblioteca Nacional de Portugal.
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Compromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz, img. 20. Biblioteca
Nacional de Portugal.
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mais eficaz, do que os sufragios estabelecidos na Santa Jgreja, se detrimina, que Logo, que qualquer Jrmão desta Veneravel Jrmandade
Falecer, Se lhes faça aplicar pela sua alma o incruento Sacrificio da
Missa para que por meyo deste o Senhor das mizericordias lhes alivie
as ditas penas, e se for servido, a leve Logo a gozar do descanço eterno, pelos merecimentos de seu Vnigenito Filho Nosso Senhor Jezus
Christo; com a diferença porém, que falecendo qualquer Jrmão que
seja, ou tenha decido Reytor, se lhes mandem aplicar pela sua alma
quize Missas; sendo ou tendo sido Escrivão, Thezoureiro, o Mordomo
da Meza dez Missas; e pelos mais Jrmãos, que não tiverem exercido
estes cargos sinco Missas pela alma de cada hum e todas serão ditas
em Altar preveligiado pelos Reverendos Padres da Freguesia (…) e no
caso de haver alguns Jrmãos, que tenho satisfeito as fintas anuais por
tempo de 10 anos, não pagarão depois por terem cahido em pobreza;
nem por isso deichará de se praticar o mesmo com eles.
Além destes sufragios particulares, se farão annualmente os do
costume, como são, uma Missa em todas as quintas feiras do anno
pelos Jrmãos vivos, e defuntos, e no mez de Novembro hum officio
de nove Liçoens com as missas que se poderem dizer, e a Jrmandade,
comodamente, poder pagar (…)”280.
Neste compromisso, a centralidade da ideia do purgatório, com o sofrimento nas suas chamas castigadoras, encontra-se muito evidente. O terror do purgatório, omnipresente na vida dos crentes a partir do final da
Idade Média, reconfigurou a religiosidade católica da época moderna.
A crença de que era possível libertar estas almas através de missas e
orações, obras de caridade e jejum provocou uma verdadeira obsessão no
investimento na salvação. Tal crença levou muitos a legarem tudo o que
tinham, como penhor para a sufragação da sua alma. Simultaneamente,
deu-se uma multiplicação do número de missas, em todas as localidades.
Com esta crescente procura, os padres foram exigindo preços cada vez
mais elevados para ordenarem as cerimónias religiosas. A salvação tornou-se, assim, um verdadeiro negócio, ao qual se dedicavam desde o mais
humilde padre, que negociava o preço das missas, ao Papa, que negociava
o preço das indulgências. A participação nas confrarias, onde se fazia uma
mutualização dos rituais para a salvação das almas tornou-se uma necessiCompromisso da Confraria do Santíssimo Sacramento de Estremoz, img. 19-20. Biblioteca Nacional de Portugal.
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dade premente para a maioria dos indivíduos desta época. Os mais pobres
contavam com a caridade das confrarias e das Misericórdias. Porém, o aumento constante dos preços das missas acabou por contribuir para o exaurir de muitas confrarias, nos finais do Antigo Regime, como Maria Araújo
demonstra, relativamente às confrarias das almas de Braga281.

Ilustração 9 -Compromisso da Irmandade do glorioso Sam Silvestre de 1660282.

No período contemporâneo, em que, conforme argumentado, as confrarias se distinguem das mutualidades sobretudo devido a uma menor
normatização dos socorros, a entreajuda no contexto da morte consubstancia uma exceção. Os socorros espirituais são independentes de decisões
casuísticas e financeiras, assegurados a todos os membros e claramente
explicitados nos compromissos das instituições:
“No caso do falecimento do qualquer Irmão ou Irmã, 1ogo que
seja apresentada à Mesa a competente Patente, mandar-se-á dizer por
sua alma dez Missas de esmola de duzentos réis. No mês de Maio de
cada ano, serão ditas trinta Missas da mesma esmola, por atenção
Araújo, “O purgatório a estremecer: capelas largadas e missas atrasadas nas confrarias
das almas de Braga (século XVIII)”, 120-143.
282
Compromisso da jrmandade gloriozo Sam Siluestre nouamente jnstituida na jgreja do
Mesmo Sancto No Anno de 1660, p. 16-17. Biblioteca Nacional de Portugal
281
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de todos os Irmãos vivos e defuntos, a fim de que Nossa Senhora lhes
valha nesta vida e na outra use com eles de misericórdia”283.
“Acompanhar à sepultura qualquer irmão que falecer dentro dos
limites da Paróquia quando assim lhe seja exigido, e conferir aos de
fora (e mesmo aos que existirem dentro limites, quando se prescinda
de acompanhamento, e o enterro lhes seja requisitado por este segundo modo) sege, caixão, dois criados com archotes que acompanhem
a qualquer cemitério, e os direitos paroquiais estabelecidos por lei a
esta forma de enterro”284.
“Quando algum Irmão, ou Irmã, falecer, sendo apresentada à Mesa
da Irmandade, à sua patente, que será um Compromisso, devidamente
selado e assignado, mandar dizer na Capella de Nossa Senhora, tantas
Missas, quantos forem os anos que tiverem pago, e mais cinco Missas
também de sufrágio pelas suas almas, para aqueles que tiverem servido em Mesa, e pago a joia respetiva. Fazer celebrar Missa pela alma
dos Irmãos defuntos, com responso rezado, num dos dias do mês de
Novembro, com prévio aviso à Irmandade, para a sua assistência”285.
“Tem obrigação esta Irmandade mandar fazer um oficio de nove
lições pela alma de cada um dos Irmãos que falecer, isto dentro de oito
dias depois de sua morte, se impedidos não forem (e, melhor no do seu
enterro); no qual cantará a Missa o Reverendo Capelão, de se que se
lhe dará esmola duzentos e quarenta, por ter mais de obrigação o dizer uma Missa dentro do dito tempo, pela alma do defunto: os irmãos
mordomos preparação e arrecadarão as ceras nas tais funções”286.
Como já referido, as práticas de reciprocidade no acompanhamento
das cerimónias fúnebres envolviam não apenas os corpos gerentes mas
toda a irmandade, sendo o ritualismo consagrado a esta “passagem” explicitado rigorosamente em parte dos estatutos de oitocentos analisados,
revelando a pervivência destas práticas multisseculares:
“Quando falecer algum irmão ou mulher de irmão que venha encomendar à paróquia, logo que conste à mesa, o procurador da irCompromisso da Real Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Rocha (versão
publicada em 1879).
284
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Real Freguesia de Santa
Engrácia da Cidade de Lisboa (versão publicada em 1860).
285
Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens Senhor
Jesus dos Aflitos (versão publicada em 1866).
286
Breve Notícia da Confraria do Senhor Jesus ereta na capela de Nossa Senhora do Rosário
no Concelho de Verride transmutada em uma copiosa irmandade das Almas, 1860.
283
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mandade mandará que um dos andadores, com a sua capa e chapéu
na cabeça, vá tocar a campainha pela freguesia para desta sorte avisar a irmandade de que a falecido um irmão a fim de que a irmandade
assistam a sua ofícios fúnebres que se houverem de fazer na paróquia.
À hora determinada para a encomendação do irmão falecido sairá da sacristia a irmandade com cruz alçada a diante da qual irá ao
procurador da irmandade no meio procurador da mesa e no fim o juiz
todos com suas varas levando os mais irmãos tochas ou círios acesos.
O procurador da irmandade designará os irmãos que devem conduzir
o falecido até ao adro da igreja”287.
“Serão obrigados cada um dos Irmãos desta Irmandade (quanto
aos homens) a acompanhar ao Irmão falecido até a sepultura, e rezar-lhe pela sua alma um terço, dentro em oito dias; e as mulheres, um
rezaria, e o mesmo rezarão em um dos dias do Oitavario dos Santos,
cada ano, pelos Irmãos defuntos; e para assim o satisfazerem, os
Irmãos ausentes terão cuidado de procurar saber do Irmão Escrivão
os que hão falecido em seu ano: a estas satisfarão os Eclesiásticos
com o Salmo Miserere, e De Profundis, e com um Memento288.
Apesar deste estudo se centrar nas práticas de reciprocidade entre os
membros, conforme aludido, importa enquadrar e distinguir as expressões
caritativas destas instituições. No contexto do espírito de caridade cristã, as confrarias foram expandindo a ação de ajuda a indivíduos que não
eram confrades, mas que necessitavam de apoio. A partir do século XII,
por exemplo, a esmola aos pobres estava presente em todas as confrarias.
Nalgumas surgiu mesmo o costume de sentar os pobres à mesa, durante as
refeições coletivas, por alma dos confrades mortos.
Porém, estes atos de caridade não eram desinteressados, já que configuravam uma troca de bens materiais por bens espirituais. Recorde-se
que a moral católica preconizava que a salvação das almas dependia dos
atos que os indivíduos realizavam na existência terrena. Aliás, segundo os
Evangelhos, Cristo pregou mesmo a necessidade de fazer o bem ao próximo, o que tornava os atos de caridade dos confrades em prol de indivíduos
não-membros como um meio que propiciava a salvação das suas próprias
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja de Santos
o Velho (versão publicada em 1882).
288
Breve Notícia da Confraria do Senhor Jesus ereta na capela de Nossa Senhora do
Rosário no Concelho de Verride transmutada em uma copiosa irmandade das Almas
(versão publicada em 1860).
287
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almas289. Neste âmbito, tornou-se comum alimentar terceiros pelas almas
dos falecidos, como referido no compromisso da confraria de Jesus de
Torres Novas: “E ponhamos hy huum pobre seis annos aa nossa mesa E
demos-lhe pam vinho E carne polla allma daquelle finado que for morto”
290
. Também em S. Pedro de Torres Novas sucedia o mesmo:
“(...) que se dessem yogoarias a mortos que leixaram possissooes
aa dicta confraria pera sempre E tambem aos confrades viuos conuem
a saber duas espetadas de carne magra e huum triolho e dous paaes e
hūua canada de vinho E aa confrada mea ygoaria”291.
Já a esmola pública era granjeadora de prestígio junto da comunidade, na medida em que expunha a prosperidade dos dadores, assim como
ia ao encontro dos princípios de solidariedade, redistribuição e desapego
que detinham um profundo valor moral. No compromisso da confraria do
Espírito Santo de Benavente estava determinada a doação de esmola aos
pobres, nos seguintes termos:
“Ystetuymos das proprias fazendas em ho ano hūa vez hūu convite
aos pobres por dia do Espryto Samto, diguo pobres, aos quaes todos
os confrades cautelosamente terão e a nēhhūu ofenderão e cõ delegencia ē vestiduras farpadas e bēe aparelhadas (…) os clerigos cõ
sobrepelizes e os leiguos cõ as vestiduras farpadas devē de descorer
pelas ygregjas camtando cõ pandeiros e cãopas bee soantes (juntamente asy como ho diz David) louvaando ao Senhor, e destrebuyndo
aquellas esmolas aquelle dia e cõ muito prazer e alegrya, porque em
verdade ao tal doador ama Deus”292.
Ao longo do tempo, mas também seguindo esta lógica de caridade,
muitas confrarias criaram hospitais e albergarias, com o objetivo de abrigar pobres e peregrinos. Veja-se, por exemplo, o compromisso da confraria
dos Clérigos de Montemor-o-Velho, criada em 1495:
“Item porquanto ho fim primcipal dos espritaaes deue ser aguasalhar os enfermos e curallos e prouellos mamdamos que se algūu
proue e emfermo ouuer na dicta villa ho Juiz e governadores o façam
logo leuar ao esprital (…) e com mujta diligençia e caridade lhes dem
cama E os alimpem. E tambem lhes deem assi pera seu curar como
Note-se que aos indivíduos a quem era dada a esmola era-lhes, por vezes, exigido que
também orassem pelos falecidos.
290
Lopes e Trindade, op. Cit., 301.
291
Compromisso da Confraria de S. Pedro de Torres Novas Cit. por Beirante, op. Cit., 41.
292
Compromisso da Confraria do Espírito Santo de Benavente Cit. por Beirante, op. Cit., 29.
289
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pera todo o que lhes for neçessário. E quamdo esteuer sãao pera se
poder hir diguam lhes que se uãao com a graça de deus e dar lhe em
todo o seu. E assy lhes darem pera camjnho aquello que ao juiz e
officiaaes bem pareçer sabemdo para homde ha d hijr. E se polla uedntura hi morres dar lhe ham com que se amortalhe e emterralo ham
os comfrades como a qualquer comfrade”293.
Em Lisboa, surgiram várias confrarias a organizarem hospitais e albergarias, no século XIV. Foi o caso de um hospital da confraria do Corpo de
Deus e as albergarias das confrarias de Santa Maria de Recamador (1325),
de Santa Ana (1335), de Santa Justa (1351) e a de “Vesugo”, situada no
Mosteiro de São Vicente de Fora294. As confrarias dos ofícios tiveram também um papel importante na organização hospitalar lisboeta nesta centúria, sendo que a referência mais antiga data de 1338, em relação ao hospital de Santa Ana dos tanoeiros.295 Estas confrarias criaram, assim, uma
rede hospitalar na cidade que acabou por desaparecer, só no século XVI,
com a criação do Hospital Real de Todos os Santos296.
Ainda sobre a assistência aos desprotegidos na doença e na morte,
devemos sublinhar o papel primordial das confrarias da invocação do
Espírito Santo. Como já referido, antes da criação das Misericórdias, eram
as confrarias que cumpriam com o necessário à realização dos funerais dos
desvalidos. Aliás, segundo o compromisso da confraria do Espírito Santo
de Benavente, os seus confrades deveriam dar sepultura e acompanhar os
funerais dos pobres, como se fossem irmãos297. Já no que respeita à questão
hospitalar, foram numerosos os hospícios e hospitais pequenos, ao longo
de Portugal, que estavam adstritos às confrarias da invocação do Espírito
Santo ou Santo Espírito, alguns dos quais duraram até ao século XVIII.
A título de exemplo, refira-se a existência, em Lisboa, do hospital do
Espírito Santo de Alfama, anterior a 1339; do hospital do Espírito Santo da
Pedreira298 que, em 1395, os mercadores da cidade diziam ser antigo e onde
se mantinham doze pobres; ou do hospital de Espírito Santo do Chafariz dos
Cavalos, fundado em 1476. Contudo, não foi apenas em Lisboa que estas
estruturas surgiram.
Compromisso da Confraria dos Clérigos de Montemor-o-VelhoCit. por Beirante, op.
Cit., 30-31.
294
Farelo, Mario, op. Cit., p. 474
295
Ibidem, 475.
296
Uma nota curiosa é que, em 1432, existia uma confraria judaica, em Lisboa, que
administrava um hospital. Ibidem, 478.
297
Brásio, As Confrarias Medievais do Espirito Santo Paradigmas das Misericórdias, 71.
298
Localizado na zona onde hoje está o centro comercial dos Armazéns do Chiado.
293
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Refira-se a existência, em Tavira, de uma albergaria, fundada em 1425,
e que cinco anos mais tarde passou a ser designada como hospital, onde se
vinham tratar indivíduos que participavam nas ações da Expansão299.
No contexto da crescente complexificação da sociedade portuguesa e
do aumento do número de deslocados dos campos para os meios urbanos,
o apoio social que as confrarias prestavam aos pobres e desenraizados tornou-se um fator de estabilidade social. Aliás, a própria Coroa, percebendo a
importância deste tipo assistência, em finais do século XV e inícios do XVI,
interveio na fundação institucional do Hospital Real de Todos os Santos de
Lisboa, em 1492, que iniciou o seu funcionamento em 1504; assim como na
fundação da irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em 1498300.
Ambos os casos foram modelos que se divulgaram tanto pelo reino como
pelos territórios do império. Foi, assim, neste âmbito, que as confrarias e hospitais da invocação do Espírito Santo se diluíram nestas novas instituições.
A monopolização da assistência por estas novas irmandades ligadas à
Coroa, relegou para segundo plano os auxílios “corporais” nas restantes confrarias, em favor dos “espirituais”, o que aliás era também favorecido pelo receio
do purgatório no período pós-Trento. A caridade aos pobres e doentes no período moderno, ainda mais que a entreajuda entre os sócios, tornou-se também
diminuta no movimento confraternal, como ilustrou já Maria Marta Araújo301.
No entanto, continuaram a existir instituições que previam:
“(…) ordenamos que despois de feitas as ditas despesas e obras
Virtuosas do dinheiro que remanecer o mordomo e escriuão se enformem polla cidade se ahi alguns homens ou molheres pobres entreuadus ou enuergonhados de muita necesidade e o façam saber os
três confrades pera ello ordenados e com seu conselho seião prouidos
desmolas segundo suas necessidades”302.
Curiosamente, esta caridade estendia-se às moças casadouras: “ordenamos que auendo ahi tanto dinheiro per que se possa fazer. e sabendo-se
que nesta cidade há alguã moça órfã pobre e boa molher lhe seia feita esmola pera aiuda de seu casamento”303.
Brásio, op. Cit., 75-77 e 83.
Os princípios e ações de caridade desenvolvidos nas confrarias do Espirito Santo terão
sido exemplos para a criação das misericórdias (Brásio, op. Cit., 83).
301
Araújo, “As confrarias de Braga e a ajuda aos pobres na Idade Moderna. Estudo
Preliminar”, 15-32.
302
Treslado de 1554 dos compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 8v. Biblioteca Nacional de Portugal.
303
Treslado de 1554 dos compromisso da confraria de Nossa Senhora do Rosário instituída
299
300
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De facto, ainda no século XIX, como mais uma distinção relevante do
movimento confraternal face ao mutualista, resiste uma natureza assistencialista patente em cláusulas que atribuem o mesmo tipo de socorros aos
“Irmãos vobres, e enfermos, ou presos, e os Parochianos pobres enfermos,
pelo modo que no logar competente se dirá”304.
Por outro lado, mesmo entre os sócios, os seus auxílios eram analisados e aprovados casuisticamente pelos órgãos gerentes e dependentes
da situação financeira da instituição, aproximando-os assim da caridade,
como ilustram os exemplos abaixo transcritos:
“Quando qualquer Irmão cair em pobreza, tendo pago a sua joia, e
estando quite com a Irmandade, requererá à Mesa para que o considere
Irmão pobre, ao que a Mesa anuirá, havendo primeiro informação do
Irmão Procurador da Irmandade, e do Reverendo Parocho respectivo”305.
“Quando acontecer, que algum Irmão ou Irmã caia em pobreza, ou
extrema necessidade, e, requeira à Mesa para ser socorrido; a Mesa sob
sua responsabilidade verificará a verdade da súplica : e, se as forças do
corre o permitirem, socorrerá o Irmão ou irmã pobre com uma esmola”306.
“Todas as vezes que algum irmão ou irmã estiver doente, o juiz
com o parco farão visita ao enfermo admoestando, e o juiz se informará sobre as necessidades e pobreza e, achando as chamará os irmãos
em mesa, e correrão ao dito necessitado com uma esmola digna da
caridade cristã e será a seu arbítrio”307.
Muito embora estas distinções sejam notórias em praticamente todos
os estatutos analisados, também verdade que em alguns casos as antigas
confrarias adotam modelos mais complexos no que se refere à atribuição
de socorros aos seus membros, o que poderá estar associado à concorrência estabelecida pelas novas associações de socorros mútuos.
Por exemplo, no Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento
da Paroquial Igreja de Santos o Velho, em 1882, estava definido:
no Mosteiro de São Domingos de Lisboa, fl. 8v. Biblioteca Nacional de Portugal.
304
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa. Aprovado e
confirmado por carta régia de 30 de março de 1857 (versão publicada em 1857).
305
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa (versão publicada em 1857).
306
Compromisso da Real Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Rocha (versão
publicada em 1879).
307
Confraria do Santíssimo Sacramento da Freguesia de Vila Nova d’Anços, também
designada de Irmandade do Santíssimo Sacramento da Villa Nova d’Anços, 1869, Base
de dados da SGMAI, código de referência: PT/SGMAI/GCCBR/H-B/001/04378
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“Os irmãos pobres assim habilitados, e inscritos no competente
livro, serão socorridos com esmolas pelo Natal e São João, cujo mínimo será 3000 réis, e máximo 6000 réis Conforme as circunstâncias
do socorrido e as forças do cofre. Esta mercê somente terá lugar enquanto durar a indigência.
Aos irmãos quando enfermos. Serão fornecidos os necessários medicamentos à custa do cofre, e aos mesmos Assistir a um facultativo pago
pelo mesmo cofre. Se nele houver fundos e quando os não acha, a mesa
abrirá uma subscrição e a promoverá por toda a freguesia, para esse fim.
Os irmãos pobres quando presos serão socorridos com o dobro
de quando soltos e a sua soltura será promovida oficiosamente pela
mesa e por subscrição, na forma do artigo antecedente, se for indispensável. Por morte de qualquer irmão pobre, lhe será feito o funeral
à custa do seu cofre, segundo os seus fundos.
Tudo quando fica determinado para os irmãos pobres terá igualmente lugar com as viúvas dos irmãos que estiverem habilitados por
pobres”308.
Na Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa estava também já definido que:
“Aos Irmãos pobres, e suas Esposas, quando enfermos, será fornecido:
Sendo moradores dentro das poretas da Cidade, a quantia de dois
mil réis, sendo mil réis no primeiro dia, em que forem socorridos,
e mil réis no dia imediato àquelle em que tiverem alta; assim como
trezentos réis diários, além da assistencia de Facultativos, e dos medicamentos pagos pelo cofre da caridade; e no caso de falecerem, se
lhes fará pelo mesmo cofre, com decencia, mas sem pompa, toda a
despesa do funeral, inclusa a do bilhete para enterramento, mortalha,
o caixão, pano de cobrir, e dois moços com archotes de eira acesos
para acompanharem o cadaver ao cemitério.
Morando fora das portas da Cidade até à distância de meia legua,
pouco mais ou menos, contada das referidas portas, cento e cincoenta
réis diários e medicamentos fornecidos pelo Boticario da Irmandade
(querendo-os).
Sendo moradores nas povoações do litoral ao sul do Tejo; desde
a Trafaria inclusivé até Aldeia Galega tambem inclusive, cento e cincoenta réis.
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Paroquial Igreja de Santos
o Velho (versão publicada em 1882).
308
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Finalmente, aos que forem mandados tomar ares ou aguas minerais fora de Lisboa, cento e cincoenta réis diarios, por espaço de
trinta dias (o maximo).
Para terem logar os socorros marcados nos numeros 2, 3 e 4, será
necessario, que os interessados apresentem em Mesa certidão de pobreza passada pelo Reverendo Parocho da Freguesia da sua residência,
atestado jurado do Facultativo, que os tratar, approvado em qualquer
Universidade, ou nas Escolas Medico Cirurgicas de Lisboa e Porto, e
atestado do administrador do concelho onde residirem ou forem residir.
Os irmãos ou irmãs pobres, quando presos em qualquer das cadeias
da Cidade, serão socorridos ao dia em que forem sentenciados, com lade
da quantia diaria, que lhes concede este compromisso em suas doenças”309.
É de destacar inclusive as cláusulas do mesmo compromisso segundo
as quais:
“Ainda que qualquer Irmão ou Irmã pobre, enfermo, ou preso
seja socorrido por outra Irmandade, ou MontePio, não fica por isso
esta Irmandade desonerada de lhes prestar os socorros, que lhe são
garantidos por este Compromisso , e a que tem incontestável direito
pelo completo pagamento da sua joia”310.
“Todos os soccorros estabecidos neste Capitulo para os nossos Irmãos ou Irmãs pobres, e suas Viuvas, enfermos ou presos, e
Parochianos pobres não poderão ser aumentados, ou diminuidos em
todo, ou em parte, pelas Mesas Administrativas da Irmandade: todavia, quando aparecer qualquer circunstancia prevista, ou imprevista,
que torne urgente o fazer-se alguma alteração, o Presidente da Mesa,
tendo primeiro ouvido por escripto a tal respeito o Reverendo Fiscal
Protector, convocará a Assemblea Geral da irmandade, à qual submelterá o negócio, que, depois de discutido, será dedidido à pluralidade
absoluta de votos em escrutínio secreto: e ficará desde então regendo o
arbitrio, que se tomar enquanto existirem as circunstancias que motivaram a deliberação”311.
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa (versão publicada
em 1857).
310
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa (versão publicada
em 1857).
311
Compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Caridade
309

106

Origens do Mutualismo em Portugal

Estes exemplos revelam já um outro modelo no qual as “esmolas”
eram já entendidas como direitos dos membros, não estando sujeitas ao
arbítrio dos órgãos gerentes mas somente, quanto muito, às decisões do
órgão soberano em situações excecionais.
Conforme explicitado no enquadramento legal, estas instituições, pela
portaria de 6 de dezembro de 1872, passam a ser obrigadas a reservar pelo
menos um décimo dos seus rendimentos para beneficência e a apoiar, se
necessário, o ensino primário público. Desde então, surgem então nos estatutos, diversas cláusulas que procuram dar cumprimento aos disposto:
“A dispor pelo menos de uma décima parte da receita ordinária
para actos de beneficência e instrução, tais como socorrer os irmãos
pobres e incapazes de trabalhar e comprar livros para os filhos de
irmãos pobres quando outra Aplicação lhe não for dada pela autoridade competente ”312.
“Sustentar e fiscalizar as escolas de instrução primária dos dois
sexos instituídas por esta confraria para os filhos dos paroquianos
pobres da sua freguesia (...) Ministrar socorros pecuniários aos paroquianos enfermos pobres e bem assim praticar todos os mais atos de
Beneficência”313.
“Dos encargos profanos. A confraria é obrigada a Incluir anualmente. Em orçamento 10% pelo menos Da sua receita ordinária.
Para. Obras de beneficência, ficando a sua aplicação dependente da
aprovação do excelentíssimo governador civil. É mais obrigado a
subsidiar o ensino primário da freguesia, quando disso careça e seja
solicitado pela autoridade administrativa ”314.
Em suma, poderá argumentar-se que a análise da evolução normativa do movimento confraternal revela uma significativa resiliência dos
valores, comportamentos e práticas destas instituições, persistências que
se refletem também, como veremos, nas associações mutualistas oitocentistas. Não deixa, porém, de indiciar fatores de inovação, sobretudo que se
Paroquial de Lisboa da Freguesia de S. Nicolau da Cidade de Lisboa (versão publicada
em 1857).
312
Estatutos da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos da Freguesia de Mangualde (versão
publicada em 1907)
313
Estatutos da Confraria do SS ereta na Igreja Paroquial de São Nicolau do Bairro
Ocidental da Cidade do Porto (versão publicada em 1894).
314
Confraria das Almas da freguesia de Paços – Melgaço, 1879. Base de dados do Arquivo
da SGMAI, Código de referência: PT/SGMAI/GCVCT/H-B/001/01648
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relacionam com a crescente intervenção da Igreja e do Estado na esfera da
previdência e assistência social e, já no século XIX, também da concorrência das emergentes experiências mutualistas, que servirão também como
um modelo de inspiração.
3.2 Corporações de Ofício
Foi no quadro do município medieval que se estruturou o regime corporativo das artes e ofícios mecânicos. Entre as competências das câmaras
municipais, sobretudo nos aglomerados urbanos, destacava-se a regulamentação e fiscalização do exercício da atividade artesanal. Neste sentido, o município, como principal instituição formal que emanava da vida
comunitária, estava intimamente ligado à antiga organização corporativa
que regulamentava o exercício da atividade e as relações de reciprocidade
entre os diferentes ofícios.
Sendo certo que as câmaras adquiriram competência para regulamentar as diferentes profissões, através de posturas oficiais, os primeiros regimentos de ofício de que há notícia foram redigidos pelas próprias corporações, sendo eleito pelo ofício um executor e um solicitador. O atraso de
Portugal em relação ao resto da Europa, no que concerne a regulamentos
escritos, não quererá dizer que as normas e valores não fossem transmitidos oralmente de mestres para aprendizes315.
A estruturação e formalização de normas escritas estão intimamente relacionadas com o crescimento e complexificação da vida urbana. Sendo polémica a sua origem, é certo que aquelas que perduraram até à revolução liberal
encontram as suas raízes na Alta Idade Média, tendo expressão em Portugal
pelo menos desde o século XIV, através dos arruamentos – instituição segundo a qual os profissionais de cada ofício deveriam estabelecer-se numa mesma rua, o que ainda hoje marca a toponímia das principais cidades do País.
No arquivo da Câmara Municipal de Lisboa conserva-se o original da
coleção de regimentos destas instituições e na biblioteca do Porto a coleção
dos regimentos dos ofícios e das confrarias da cidade. Estas fontes, essenciais à compreensão dos antecedentes do mutualismo, apontam para instituições com uma governação “parademocrática”, na qual se elegiam os juízes
No Norte e Centro da Europa as corporações desempenham um relevante papel
económico desde o século XII, remontando as suas normas escritas à Alta Idade Média,
ao passo que em Portugal os primeiros regimentos datam do final do século XV. Caetano,
As corporações de ofícios: subsídios para a sua história, 13-15.
315

108

Origens do Mutualismo em Portugal

dos oficiais mecânicos anualmente, não podendo estes repetir mandatos. A
primeira destas disposições ordenava que os “juízes dos oficiais mecânicos
fizessem suas eleições por janeiro de cada ano”. Estes representantes tinham
a incumbência de fiscalizar o trabalho e fazer cumprir as posturas da cidade
que preconizavam uma proteção corporativa de cada indústria, pelo controle
do aprendizado e das licenças, assegurando “que nenhum oficial mecânico
pusesse tenda nesta cidade sem primeiro ser examinado”316.
Para além de se organizarem para regulamentar o exercício da sua profissão, os artesãos conquistaram um lugar de destaque na organização e
fiscalização da atividade económica geral dos aglomerados urbanos. A concentração urbana obrigou a que a gestão comunitária adotasse paulatinamente o sistema representativo. Nas grandes cidades, o governo municipal
passa a ser exercido pelos vereadores, não sendo possível convocar todo o
concelho para que o povo fosse ouvido, como expressavam as posturas317.
É atribuída ao Mestre de Avis, na crise de 1383-1385, a deliberação de
que “vinte e quatro homns, dois de cada mester, tevessem carrego destar na
Camara, pera toda cousa que sse ouvesse de hordenar por boom rregimento e
serviço do Meestre, fosse com seu acordo delles”318. Através dos seus representantes nas câmaras municipais, os artesãos intervinham em todos os atos e
deliberações de onde resultasse prejuízo para o bem comum. O juiz do povo,
eleito pelas Casas dos Vinte e Quatro319, representava as classes populares,
podendo pedir a revogação, alteração ou providência de todas as medidas relacionadas com o “governo dos ofícios mecânicos, o abastecimento e o preço
dos géneros”320. Estas instituições tiveram um papel fundamental na previdência e assistência social nos núcleos urbanos, gerindo hospitais próprios321.
Este modelo foi replicado nos principais centros urbanos, criando-se também Casas dos Dozenos aglomerados de menor dimensão. Como
argumenta o historiador António Manuel Hespanha, o “resultado mais
importante da organização corporativa foi o de conseguir transformar a
regulamentação externa (real, concelhia) da atividade artesanal – quanto
Pereira, A Indústria Portuguesa: Século XII A XIX, pXXX-XXXV
Langhans, As antigas corporações de ofícios e a Câmara de Lisboa, 4-5.
318
Fernão Lopes citado por Caetano, As corporações de ofícios: subsídios para a sua
história, 63.
319
A Casa dos Vinte e Quatro de Lisboa, composta por dois representantes de cada uma
das doze corporações de ofícios, foi criada em 1383 com o objetivo de permitir que os
artesãos participassem no governo da cidade.
320
Langhans, “As antigas corporações dos ofícios mecânicos de Lisboa”, 7.
321
Correia, “Os Velhos Hospitais da Lisboa Antiga”, 3-13
316
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a preços, qualidade, contingentes a produzir, distribuição de matérias-primas – numa autorregulamentação feita pelos próprios artífices e, portanto,
mais favorável para os seus interesses”322.

Ilustração 10 – Localização dos hospitais medievais de Lisboa,
em que se destacam os geridos pelas confrarias corporativas323.

Importa neste estudo considerar que a organização corporativa era inextricável do sistema de previdência e assistência social corporizado pelas
Hespanha, A História das Instituições: Épocas medieval e moderna, 195
Desenho de Joaquim M. S. Correia publicado em “Os Velhos Hospitais da Lisboa
Antiga”, 7
322
323
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confrarias, sendo forçosa a pertença à irmandade de ofício para integrar uma
corporação. Ou seja, para aprender e exercer uma arte era obrigatório concorrer para os fundos e atividades das confrarias ou irmandades corporativas.

Ilustração 11 -Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir
Santa Cecília ordenado pelos Professores da Arte da Musica de 1749324.

O compromisso da irmandade de Santa Cecília, por exemplo, determinava que as profissões de músico e de cantor eram exclusivas aos seus
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 4. . Biblioteca Nacional de Portugal.
324
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confrades. Desta forma, só os músicos e cantores nela inscritos poderiam
tocar e cantar profissionalmente:
“Cantor algum, o Instrumentista Irmão da nossa Irmandade possa ir tocar ou cantar em sesta, ou função publica com o mestre que
não seja irmão e aprovado pela mesa tenha patente de mestre subo
pena de que cantando em sesta ou função publica com a semelhante
irmão, será multado em 12800 Reis para o Cofre da Irmandade.
Pessoa alguma de qualquer estado, o condição que seja possa
ser cantor, o instrumentista usando publicamente da arte, e profissão
de música sem primeiro ter a sentado por irmão desta nobilíssima
irmandade(…) todo O que usar daqui tarde antes de ser irmão, será
multado pela primeira vez em 12800 reis para o Cofre da Irmandade
depois que se he derão dous mezes para assentar por Irmão, dentro
dos quais não assentando, e uzando depois de passados segunda ves
da dita arte tornará ser multado em 19200 reis para o mesmo Cofre,
e uzando ainda depois da dita Arte, constando na Meza, os nossos
Irmãos della uzarão do remedio, e providencia que mais util lhe parecer, para impedirem aquella tal pessoa o uzo, exercício da Arte e
profissão, que só pertence aos nossos irmãos”325.
No seu conjunto, a organização corporativa à escala urbana que se
conhece melhor é a da cidade do Porto, graças à conservação dos arquivos
das suas confrarias corporativas na Biblioteca Municipal e aos estudos
que estes impulsionaram, entre os quais se destaca a tese de mestrado de
Ana Catarina Ladeira Simão, que publica e analisa em detalhe os compromissos das confrarias corporativas desta urbe. Este estudo ilustra como as
instituições se organizavam e administravam, como era a constituição dos
seus diferentes órgãos – as suas assembleias ou cabidos e as direções ou
mesas. Quais as suas competências e funcionamento, a par dos direitos e
deveres dos confrades, das obrigações das instituições e das sanções previstas, mostrando que a sua administração não se distinguia substancialmente da das restantes confrarias, já analisada.
É de destacar o detalhe de alguns compromissos no que respeita às
reuniões ordinárias e extraordinárias da assembleia e suas atribuições
eletivas. Sobre esta matéria a autora cita o compromisso da Confraria de
Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e Anzoleiros, de 1674:
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 6-6v.
325
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Ilustração 12 - Livro dos regimentos dos oficiais mecânicos da
cidade de Lisboa reformados por ordem do Senado, 1572-1808326.
Com o título de “Livro dos Regimentos dos officiaes mecânicos da mui excelente e sempre
leal cidade de Lixboa reformados per ordenação do Illustrissimo Senado della pelo Licenciado
Duarte Nunes de Liam Ano 1572” registam-se os regimentos dos seguintes ofícios: acarretadores de azeitona, acarretadores de cal, adargueiros, adeis, adelas, afinadores das medidas de pão
e de barro, albardeiros, alfaiates, algibebes, almotacés, alveitares, anzoleiros, armeiros de armas
brancas, armeiros de espingardas, atafoneiros, ataqueiros, bainheiros, barbeiros, barqueiros, bate-folhas, besteiros, boticários, brosladores, brunidor de holandilhas, cabeiros, cabouqueiros,
caeiros, calceteiros, caldeireiros, cantelreiros, carapuceiros, carpinteiros de casas, carpinteiros
de tenda da rua das Arcas, chapineiros, cirieiros, colcheiros, compradores da madeira, confeiteiros, conteiros, cordoeiros de violas, cordoeiros de obra grossa e delgada, cordoeiros de fio de
obra delgada, coronheiros, correeiros, cortadores de carne, couraceiros, coveiros, cristaleiras,
curadores de pano, curradores, curtidores, cutileiros, douradores, drogoeiros, embarcadores de
pedra, ensambladores, entalhadores, espadeiros, esparaveleiros, esparteiros, espingardeiros,
estalajadeiros, esteireiros, ferradores, ferreiros de obra grossa e delgada, freeiros, forneiros,
fusteiros, fundidores de cobre, guadamecileiros, ladrilhadores, lagareiros dos lagares de azeite,
lagareiros de vinho, lapidários, latoeiros, latoeiros de latão e folha, latoeiros de obra grossa,
livreiros, luveiros, marceneiros, mestres de armas, moedeiros de azeitona, odreiros, oleiros, ourives de ouro, ourives de pedra, parteiras, pasteleiros, pedreiros, peliteiros, picheleiros, pintores,
ponteiros, sangradores, sapateiros, seleiros, serralheiros, sirgueiros, sombreireiros, subileiros,
326
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“O primeiro Cabido Geral se fará aos 7 dias do mez de Janeiro
para se fazer Juiz do Officio e Escrivão e Mister (...) O segundo Cabido
se fará ao Primeiro Domingo depois de São João Baptista no qual
Cabido se ellegerão todos os Officiaes desta Santa Confraria convem
a saber Provedor, Mordomo e Escrivão. Os demais Cabidos quando
se houverem de fazer primeiro serão chamados todos os irmaons”327.
A existência desta norma é relevante, bem como de sanções pecuniárias relativas às faltas de comparência, o que demonstra a importância atribuída à participação associativa, chegando a prever-se a expulsão por esta
falta. O mesmo se verificava em relação à obrigação de cumprimentos dos
cargos: “todo o oficial que for eleito, para servir de Provedor, Mordomos,
ou escrivão que rejeitar, pagará a Confraria trez mil reis...”328. Ou mesmo:
“sendo eleito para qualquer Cargo, assim de Officio, como da Confraria
não o querendo servir sem licita Cauza, o poderão riscar de Irmão... ”329.
No que respeita à mesa, refira-se, com base agora no exemplo da
Irmandade dos professores de música de Santa Cecília de Lisboa, datado
de 1749330, a sua extensão e o valor significativo que os seus membros eram
compulsados a pagar, excluindo assim, e por esta via, os menos abastados:
“Serão eleitos todos os Annos vinte e dous irmãos para servirem
na Meza: a saber, hum Provedor, que dara de joia 24000 reis (…)
taberneiros, taipeiros, tanoeiros, tapeceiros, tecelões, telheiros, texilheiros, tijoleiros, tintureiros, tinteiros, tiradores de prata branca, torneiros de obra grossa e delgada, tosadores, touqueiros
de seda, varejadores dos arcos e pipas, vedores dos panos, vestimenteiros de igrejas, violeiros,
viroteiros, volanteiros, e ver-o-peso. Arquivo Municipal de Lisboa. Casa dos Vinte e Quatro,
Livro dos regimentos dos oficiais mecânicos da cidade de Lisboa reformados por ordem do
Senado, doc. 1 a 99, f. 1 a 322v.
327
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
Anzoleiros de 1674 cit. por Simão, Introdução ao Estudo das Confrarias Corporativas
do Porto (Época Moderna), 30
328
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
Anzoleiros de 1674, cit. por Simão, op. Cit., 34
329
Compromisso da Confraria de Santo António dos Tanoeiros do Porto citada por Simão,
op. Cit., 35
330
A irmandade de Santa Cecília estabeleceu-se em Portugal, como réplica de uma congénere italiana, em 1603, data do seu primeiro compromisso, no Convento do Espírito Santo
da Pedreira. Em 1688, foi para a igreja de Santa Justa, sendo que após o terramoto de
1755 foi transferida para a igreja de São Roque, tendo posteriormente sido mudada para
a Igreja dos Mártires, por volta da década de 1780 (de Sá, Vanda, Irmandade de Santa
Cecília - Implementação local na segunda metade do século XVIII: Évora e Porto, Antónia
Fialho Conde e António Camões Gouveia (dir.) Do Espírito do Lugar - Música, Estética,
Silêncio, Espaço, Luz I e II Residências Cistercienses de São Bento de Cástris (2013-2014),
Publicações do Cidehus,Evora, 2016, p 163).
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dous Mordomos assistentes do Provedor com o Titulo de primeiro e
segundo, o primeiro dará de joya 10000, e o segundo 7200 (…). Hum
Secretario que dará de joya 6400 (…). Hum asistente do secretário
que dará de joya 3200(…). Dous Procuradores, hum da irmandade,
outro da Meza que pelo seu grande trabalho não darão joya (…).
Dous tezoureiros o primeiro dará de joia 6400, e o segundo dará 3200
(…). Hum Infermeiro que dará de Joya 3200 (…). Doze Mordomos
da mesa que dará cada hum de joya 3200 (…). Haverá mais quatro
Prezidentes que não darão joya nem terão voto senão em o que pertencer a cada uma das suas prezidencias (…)”331.
Em todas as confrarias havia limitações, mais ou menos explícitas,
quanto à participação dos confrades nos cargos de gestão. Neste caso em
particular, eram explicitamente exigidas joias, o que limitava a elegibilidade para os cargos da Mesa aos indivíduos que tivessem essas posses. Uma
análise mais pormenorizada de como era a eleição, mostra constrangimentos ainda maiores:
“Um mes antes da Festa da nossa Santa terão os nossos irmãos
mezarios obrigação de fazer Meza, em que assistão todos, e cada um
nomeará para o seu lugar do Anno futuro tres Sugeitos que julgue
mais capazes de servir o seu cargo, declarando cada um em primeiro,
segundo, e terceiro lugar.
Feita que seja esta declaração, votara a Meza, em o que lhe parecer mais conveniente, e parecendolhe propor outro qualquer, que não
seja dos tres declarados, o podera fazer, e toda a Meza podera votar
nelle, sem embargo de não ser dos primeiros nomeados e sendo de
utilidade da Irmandade o tornar a ficar algum dos mesmos que estao
servindo, o poderão fazer sem que por isso se possa alegar nulidade
de algua ditta da eleição (…)”332.
Segundo este trecho, a eleição para os cargos da Mesa era feita somente pelos que nela participavam, sem que os outros confrades tivessem
oportunidade de se exprimir. O objetivo deste sistema era, claramente, reservar a uma minoria a gestão da confraria. Nos compromissos mais antigos, antes analisados, onde os cargos eram eleitos em assembleias gerais,
o leque dos elegíveis era também restrito, tanto pela força da competência
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 10v-11.
332
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 16.
331
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como pela capacidade socioeconómica dos indivíduos. Porém, as eleições
no período medieval seguiam princípios de democraticidade, que estavam
inerentes à vida interna destas instituições. Pelo contrário, neste exemplo
mais recente, esses antigos valores de participação dos confrades na vida
da irmandade foram completamente abandonados.
Da mesma maneira, também não se previa a participação dos confrades
em assembleia aquando da discussão sobre possíveis mudanças dos estatutos. Segundo o compromisso, a decisão sobre a necessidade de uma mudança dos seus termos cabia, igualmente, a apenas uma minoria de ilustres:
“Ficará livre esta nossa irmandade de diminuir ou acrescentar
qualquer destes estatutos quando asim parecer o pede a necessidade,
e for mais servizo de Deus Nosso Senhor e da Nossa Santa (…)
“Porem nenhuma cosa se poderá obrar nesta materia sem que
primero se consulte na meza toda junta, e convindo esta na dita derogação, ou acrescentamento asignará hum dia em que comodamente
se convoquem as principaes pessoas da Irmandade, que serão os que
tiverem servido na meza para que de comum consentimento se resolva
o que for mais acertado”.
“E do que se ajustar na dita junta votando por favas pretas, e brancas se fará um termo no livro dos Acordos que assinaram todos (…)”333.
No que respeita aos propósitos assistenciais destas instituições, a tese
de Ana Catarina Simão também oferece dados empíricos relevantes, sublinhando as frequentes despesas assistenciais que associavam a realização de
sufrágios e o acompanhamento dos irmãos defuntos ao apoio na pobreza,
como ilustra recorrendo a uma passagem do compromisso dos serralheiros:
“(...) a mesma confraria esta quotidianamente socorrendo com esmolas
aos irmãos pobres tanto aos que se achão dentro do seu Hospital, como
fora delle, viúvas, e orfas de sorte que há anno em que se despende mais
de sessenta mil reis cuja despeza prejudica a Confraria”334.
Estes socorros eram mais ou menos detalhados ao nível estatutário,
sendo no entanto incomum a especificação de valores, como acontecia
na Confraria dos Ferreiros, Serralheiros e Anzoleiros, que previa que “se
lhe dê a Cruzado a cada hua, ou conforme houver lugar o que se fará
no primeiro Domingo de Outubro”335. Para além disso, estas consideradas
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 19-19v.
334
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
Anzoleiros de 1674, cit. por Simão, op. Cit., 62
335
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
333

116

Origens do Mutualismo em Portugal

“esmolas” eram exclusivamente destinadas aos irmãos que “caírem na pobreza”, “tanto as viúvas pobres dos mestres do dito ofício, como também
aquelles Mestres que cahirem em necessidade”336, “aquelles que por doentes ou velhos não poderem trabalhar”337.
No compromisso da confraria de Santa Cecília de Lisboa, escrito 75
anos depois do citado anteriormente, está disposto também a entrega de
uma esmola em caso de pobreza. Era a esmola “que puder” (a instituição),
o que nos remete para a prevalência da tendência casuística destes socorros:
“Se algum Irmao cahir em tanta a pobreza que nao possa satisfazer as suas prezidencias, fazendo o saber a Meza, constando da sua
impossibilidade, nao so o eximar de tal obrigaçao, mas conhecendo
necessita de socorro, lhe daram esmola que puder o que taobem se
entendecom as Irmans, com mais raçao estão respeitando a seu sexo,
e o perigo a que se expoem tendo necessidade, e da mesma sorte saber atender a Pobreza das Viuvas que por morte de nossos Irmaos
seos Maridos ficarem, concorrendo com a Irmandade enquanto nao
tornarem a cazar, vivendo honestamente no mesmo estado de Viuvas,
porque se cazarem ficarao perdendo todo o privilegio (…)”338.
Os apoios que as confrarias prestavam aos seus associados podiam-se
estender ainda a situações de encarceramento:
“Acontecendo prenderem algum Irmão desta nossa Irmandade,
logo que a Meza o souber, se mandara enformar de Cauza da ditta prizão, e achando que não he por culpa do ruim titullo, mandará o procurador da Irmandade o vá vizitar à cadeia em nome da Meza e com
todo o cuidado, e amor que trate da sua soltura (…). E se o prezo for
pobre e a causa da sua prizao alguma divida, podendo a Irmandade
acodirlhe com tudo, ou Com parte, tratará logo a Meza de o favorecer,
com o que for possível afim de o por em sua liberdade”339.
Anzoleiros de 1674 cit. por Simão, cit. por Simão, op. Cit., 71
336
Compromisso da Confraria de Santo António dos Tanoeiros do Porto de 1621, cit. por
Simão, op. Cit., 71
337
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
Anzoleiros de 1674 cit. por Simão, op. Cit., 71
338
BNP, Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 4-4v. Biblioteca Nacional de Portugal.
339
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 4v. ordenado pelos professores da
Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 4-4v. Biblioteca Nacional de Portugal.
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Ilustração 13 - Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa
Cecilia ordenado pellos Professores da Arte da Musica em o anno de 1749340.

Como nas restantes confrarias, todavia, é a entreajuda espiritual na
hora da morte que assume a maior centralidade na vocação destas instituições corporativas, “a bem de que não cesse o Suffragio dos irmaons
interesse principal que os convoca a Irmandade”341. Assim, se um irmão
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pellos
Professores da Arte da Musica em o anno de 1749. Biblioteca Nacional de Portugal.
341
Compromisso da Confraria de Santo Eloi, cit. por Simão, op. Cit., 74
340
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“falecer e não estiver pessoa que esteja com elle a hora da sua Morte o
provedor terá cuidado de mandar hum dos Irmaons qual lhe parcer que este
com elle acompanhando o lhe ser enterrado”342 e se houvesse “informação
que morreo pobre, não obstante as dividas da Confraria se lhe farão todos
os sufrágios e assistências como em seu lugar esta determinado”343.
A entreajuda na hora da morte começava pelo apoio ao doente e pela
advertência para que preparasse a salvação da sua alma.
“Logo que a Meza souber se acha algum Irmão emfermo, o mandará visitar pello Enfermeiro, a inquirir para efeito da sua Cura, e
melhora necessita de alguma couza, e sendo Pobre, com muito amor
tratará logo a Meza com avizo, e imforme do Enfermeiro de o ajudar
quanto a necessidade o pedir, e ella puder, alem de que o Emfermeiro
lhe dará em as primeiras vezitas e sendo a Doença grave cuidará em
advertir, e dispor para o bem de tratar de sua salvação”344.
Ao contrário dos auxílios em vida, as obrigações das instituições face
aos confrades falecidos eram detalhadas em género e valor com grande pormenor, podendo-se argumentar que os socorros mútuos na sufragação das
almas, que era o propósito principal das confrarias, estavam devida e estatutariamente especificados. Nalgumas confrarias, o número destas cerimónias religiosas estava graduado consoante as contribuições dos confrades.
“Por falecimento de cada hum dos nossos irmaos se mandarao
dizer sincoenta Missas pella sua Alma, e outras tantas pella de sua
mulher, se for cazado, e na Igreja aonde qualquer for sepultar se lhe
cantara um Responsso, e o mes de Novembro se fara um officio de nove
liçoens, e Missa pelas Almas dos nossos Irmãos, e benfeytores”345.
No compromisso da confraria de Santa Cecília de Lisboa está patente
que todos os confrades deveriam acompanhar os funerais, mas já não existe a obrigatoriedade compelida por multa dos antigos compromissos:
“Por Caridade se acharao todos em a Igreja adonde souberem
vay a sepultar algum de nossos Irmãos, ou as mulheres dos que forem
cazados para ali rogarem a Deos Nosso Senhor pellas suas almas e
Compromisso da Confraria de Nossa Senhora da Silva dos Ferreiros, Serralheiros e
Anzoleiros de 1674, cit. por Simão, op. Cit., 76
343
Compromisso da Confraria de São Brás e São José, cit. por Simão, op. Cit., 72
344
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 4. Biblioteca Nacional de Portugal.
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Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 5. Biblioteca Nacional de Portugal.
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lhe cantarem um Responso advertindo que assim como tratarem aos
nossos Irmaos Defuntos serao tratados quando o forem”346.
A par da centralidade do ritualismo funerário e da sufragação das almas, e conforme já aludido com referência à irmandade dos pedreiros, o
peso das atividades cúlticas e religiosas é igualmente preponderante. Mais
uma vez, o exemplo da confraria de Santa Cecília é ilustrativo do fausto
das festividades das confrarias do Antigo Regime. Esta decorria no dia da
sua santa protetora, a 22 Novembro, prevendo, segundo o seu compromisso, cerimónias religiosas e atuações musicais com a maior “solenidade”.
“Como seu proprio dia se fará a Festa, que constará de Vesperas,
Matinas, Missa, Sermão, E de Tarde sexta, ou segundas Versperas,
para o que se fará um Coreto grande capas de caberem nele a maior
parte dos nossos irmaos que farao todos os que puderem servir no ministério da Música, De todas estas Funções que se farao com a maior
solemnidade, e grandeza que for possível (…)”347.
O ponto mais alto desta festividade terá ocorrido ao longo da década
de 1780, na igreja dos Mártires, onde a corte marcava presença para ouvir
os melhores músicos ativos em Lisboa. Aliás, Richard Twiss, em 1773, referiu o grande número de músicos e cantores que participavam nesta festa:
“The organ over the church door; and in the organ-gallery were
ten eunuchs from the king’s chapel: on one side were sixteen violins,
six asses, three double-basses, four tenors, two hautboys, a French
horn, and a trumpet; and underneath them, about sixty voices from the
chorusses; and, on the other side, were the same number of vocal and
instrumental performers”348.
Também William Beckford, em 1787, mencionou a qualidade da música e o esplendor cenográfico que transformava a igreja dos Mártires num
espetacular teatro:
“It was dark when we arrived. Having driven at a rapid rate, we
seemed suddenly transported not to a church, but to a splendid theatre, glittering with lights and spangled friezes. Every altar on a blaze with tapers, every tribune festooned with curtains of the gaudiest
Indian damask. A hundred singers and musicians executed the liveliest
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 5v.
347
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Martir Santa Cecilia ordenado pelos
professores da Arte da Musica em o Anno de 1749, fl. 9v.
348
Sá, op. cit, p. 164.
346
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and most brilliant symphonies. Much fanning, giggling, and flirting
going on in the spacious nave, which was comfortably carpeted for
the accomodation of the great entrance, in which the high altar is
placed, looked so like a stage and was decorated in so very operatical
a manner that I expected every moment the triumphant entrance of a
hero or the descent of some pagan divinity, surrounded by cupids and
turtle doves. All this display was in honour of St. Cecilia and at the
expense of the brotherhood of musicians. I must confess it exhilarated
my spirits and filled me with pagan deas”349.
A grandiosidade destas festas conferiu à irmandade de Santa Cecília e
aos seus irmãos mais ilustres uma maior visibilidade e um grande prestígio
junto da corte e no seio da sociedade lisboeta. De acordo com os cânones
do Antigo Regime, a excelência das festividades, tal como as que eram
promovidas pela corte, afirmavam-se como um modelo para todas as solenidades litúrgicas das confrarias350.
Por outro lado, as despesas com o culto e os compromissos assumidos
não eram por vezes compatíveis com a sustentabilidade das instituições,
sendo necessário reformá-los em conformidade. Assim o ilustra a revisão
do compromisso da confraria de Santo Eloi, que num período de prosperidade assumiu:
“(...) athe agora erao vinte erão poucas, em razão de se pagar casa
anno hum tostão de anual e sempre athe o prezente crescia os mais
anos Dinheiro pelo que assentarão entre todos que de agora em diante
se acrescentasse mais outras vinte Missas por Cada Irmão ou Irmãa
que vem a ser quartenta”.
Para mais tarde ter de rever esta cláusula:
“rezolveo se uniforme e unanimemente ser conforme a boa razão, e
o mesmo interesse espiritual das almas dos falecidos Irmaons que se
reduzisse o numero de quarenta Missas ao de vinte que primeiramente
se dizião pelas almas dos mesmos falecidos por lhe ser mais proveitoso o número menor dellas que o maior por se não poder saptisfazer
por falta de meios”351.
A organização corporativa do Antigo Regime não se apresentou como
uma realidade imutável desde a Alta Idade Média até ao Liberalismo e a
sua análise diacrónica aponta para uma evolução no sentido da perda de
Beckford, The Journal of William Beckford in Portugal and Spain, 1787-1788, 167.
Sá, op. cit, p. 167.
351
Compromisso da Confraria de Santo Eloi, cit. por Simão, op. Cit., 76
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autonomia das instituições populares face ao poder régio e eclesiástico, por
um lado, e para a sua acentuada hierarquização e exclusivismo, por outro.
António Hespanha aponta para uma evolução no sentido da concentração nas mãos dos mestres do domínio destas instituições: “assumindo as
corporações características acentuadamente gremiais, protegendo os interesses dos tendeiros estabelecidos contra os que quisessem abrir novas tendas, impedindo a renovação dos processos de fabrico, estabelecendo preços de monopólio, dificultando a ascensão profissional de obreiros e aprendizes”352. Também Miriam Halpern Pereira descreve um “afunilamento no
acesso à categoria de mestre” ao longo dos séculos XVII e XVIII353.
Com efeito, os regimentos reformados a partir de 1767 refletem uma
tendência para atender principalmente aos mestres e aos seus interesses –
como mais representativos do interesse da profissão. Se nos códigos mais
antigos as agremiações consideram o conjunto dos oficiais, fossem ou não
fossem mestres de tenda, no século XVIII as corporações surgem sobretudo como grémios de patrões354.
Assim o ilustra a cláusula presente no Compromisso da Confraria de
Santo António dos Tanoeiros do Porto de 1621:
“Ordenamos, que daqui por diante não se possa eleger pessoa
alguma para os Encargos do dito Officio, e Confraria se não aquelles
que forem examinados, e tiverem sua tenda aberta, e não os que andão
travalhando de jornal pelas tendas dos outros mestres suposto que
sejão examinados”355.
Na irmandade de Santa Cecília era a Mesa da confraria que determinava quem poderia ser “mestre” (ou seja, maestro), como também as suas
atuações em festas públicas, da corte e/ou do patriarcado, tinham de ser
aprovadas por este órgão:
“Todo irmão que quiser ser Mestre sera obrigado a fazer petição
a Meza junta com a Patente de Irmão, e constando que o Pertendente
tem os requizitos necessários, e he de notoria Capacidade, não só na
Proficão, se não tãobem no procedimento, e Verdade por votos de toda
a Meza da mesma sorte que se aceitão os Irmãos serão aceitos para
Mestres, e se lhe passará huma Patente (…) e por esta será o ditto Irmão
obrigado a dar de Esmola 2400 Reys para o Cofre da Irmandade. (…)
Hespanha, A História das Instituições: Épocas medieval e moderna, 195
Pereira, Do Estado Liberal ao Estado de Providência, 113
354
Caetano, As corporações de ofícios: subsídios para a sua história, 30
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Compromisso da Confraria de Santo António dos Tanoeiros do Porto de 1621, cit. por
Simão, op. Cit., 33
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Pessoa alguma irmão da nossa Irmandade possa ser Mestre, e
fazer função, ou Festa publica nesta Corte, e em tudo o Patriarchado,
sem primeiro ser aprovado pela Meza, e so as poderão fazer os que
forem aprovados, e tiverem Patente passada pella Meza”356.
No final do período moderno, as normas e tradições que regiam as atividades artesanais foram desafiadas pelo avanço crescente do capital mercantil357. Os decretos de 9 de fevereiro e de 8 de abril de 1761 anunciam já
a liberdade de indústria em Portugal, uma vez que, desde então, a Junta do
Comércio – instituição fundada na segunda metade do século XVIII para
autorizar iniciativas no domínio da indústria e do comércio – poderia emitir
licenças a todos os artistas hábeis, tanto portugueses como estrangeiros, de
qualquer arte ou ofício, isentando-os dos obstáculos dos grémios, para trabalharem em obras de nova invenção ou de conhecida utilidade do reino358.
Em 1834, após a guerra civil que deu a vitória definitiva aos liberais,
as corporações de ofício foram extintas, sendo promulgada a liberdade de
trabalho e indústria. Este foi o corolário de um difícil processo. Segundo
José Arcúcio das Neves, funcionário da Junta do Comércio,
“As corporações acham-se de tal forma enlaçadas na sociedade
que abrangem a uma grande parte dos povos que a constituem: o
tempo, os costumes e sobretudo o interesse de tão grande número de
indivíduos lhes têm feito lançar raízes tão profundas que é muito difícil arrancá-las de uma só vez359.
As posturas municipais de oitocentos confirmam esta tese. Mesmo depois da revisão realizada no período liberal, incluíam ainda disposições
diversas relativas ao trabalho artesanal, de acordo com a antiga orgânica e
contrariamente à liberdade de trabalho instituída em 1834.
Os vestígios da antiga organização corporativa estão patentes em vários
códigos, como o da vila do Crato, de 1844, que dispunha que “todo o oficial
de ofício deve ser aprovado pelo juiz de ofício; e bem assim passar carta
de exame passada pelo escrivão da Câmara”; ou o da Batalha, de 1838, que
previa que “toda a tecedeira não poderá usar do dito ofício sem ser examinada e fazendo o contrário pagará coima de duzentos reis (…) todo o oficial
de ofício mecânico não poderá trabalhar sobre si em obra alheia e ir dias
fora, e menos ter aprendizes sem que seja examinado (…)”360.
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 7-8.
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Ilustração 14 - Estatutos da Irmandade ou Confraria de Nossa Senhora
da Apresentação e Santa Cecília Situada na Igreja do Real Recolhimento
da Rainha Santa Isabel na cidade do Porto, de 1794361.
Não obstante estas continuidades e a resiliência do modelo corporativo, verificam-se também inovações institucionais na transição para a modernidade que importa destacar. Por um lado, as confrarias corporativas
tendem a abrir-se a outros estratos sociais, e por outro observa-se um aperfeiçoamento das normas de atribuição de socorros.
Com efeito, entre meados do século XVIII e o início do século XIX,
verifica-se uma progressiva abertura das instituições corporativas baseadas
“Estatutos da Irmandade ou Confraria de Nossa Senhora da Apresentação e Santa
Cecília situada na igreja do Real Recolhimento da Rainha Santa Isabel na cidade do Porto”
Ministério do Reino, liv. 496, fl. 2 PT/TT/MR/NE/06/13. “Imagem cedida pelo ANTT”
361
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nos laços de ofício, contrária à sua natureza exclusivista. Especificamente
para ilustrar esta evolução refira-se o exemplo precoce das irmandades dos
professores de música de Lisboa e do Porto.
No compromisso datado de 1749, a confraria de Santa Cecília de
Lisboa já se mostrava uma tendência para essa abertura, ainda que limitada, a médicos, cirurgiões e letrados:
“Não serão admitidos por Irmãos senão os verdadeiros professores da arte da Musica, ou pessoas nobres, excluindo toda a pessoa que
exercitar qualquer officio mecanico, ou mulheres que se occupem em
tratos baixos, ou vis, se poderão porem admitir Letrados, Medicos, e
Cirurgiões, não so pela nobreza de seu exercicio, como por poderem
ser com ele uteis a Irmandade, o mesmo se diz dos religiozos (…). E
dará todo o Irmão de sua entrada 1600. para o Cofre da Irmandade”362.
A Irmandade de Nossa Senhora da Apresentação e Santa Cecília, na
cidade do Porto, na revisão dos estatutos de 1794 estipula também que:
“De que toda a pessoa que quiser exercitar a arte da música o
não possa fazer sem ser irmão da nossa confraria. Atendendo nós à
pobreza da confraria e ao breve número e possibilidade dos professores que existem nesta cidade os quais não podem suprir os gastos dela
assentamos em que possam ser admitidos por irmãos todas as pessoas
que não exercitarem artes ou ofícios mecânicos assim como também
as Mulheres que se não ocuparem em exercícios baixos ou vis”363.
É um exemplo ainda mais claro deste progresso, por não assentar em
pressupostos elitistas, a reforma do Compromisso da Confraria do Arcanjo
São Miguel, de 1820. Muito embora fosse ancestralmente exclusiva dos
sapateiros e artes correlativas, com a reforma oitocentista a instituição
abria-se “a toda e qualquer pessoa de qualquer Estado e condição que seja
posto entrar por irmão desta confraria do Arcanjo são Miguel pagando pela
sua entrada 300 réis e em cada um ano 100 réis”364.
Compromisso da Irmandade da Gloriosa Virgem e Mártir Santa Cecília ordenado pelos
professores da Arte da Música em o Anno de 1749, fl. 2v-3v. Biblioteca Nacional de Portugal.
363
Estatutos da Irmandade ou Confraria de Nossa Senhora da Apresentação e Santa Cecília
Situada na Igreja do Real Recolhimento da Rainha Santa Isabel na cidade do Porto, de
1794. Arquivo Nacional Torre do Tombo. Ministério do Reino. Negócios Eclesiástico.
Estatutos e Compromissos de Irmandades e Confrarias. Ministério do Reino, liv. 496.
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Confraria de São Miguel, São Crispim e São Crispiano, Reforma de 1819, Arquivo
Nacional Torre do Tombo, Livro da Reforma, Cabido da Sé do Funchal, liv. 13, fl. 3.
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Ilustração 15 - Livro da Reforma do Compromisso da Confraria de São Miguel,
São Crispim e São Crispiano365

Este descerramento das confrarias de ofício, ditado pela necessidade de
assegurar a sustentabilidade das instituições num período de transformação
dos modos de produção e organização do trabalho que enfraqueciam o regime corporativo, convivia, porém, com as antigas práticas de exclusividade:
“Em quanto às eleições das pessoas que devem servir de Mordomos
assim como de Juiz, Escrivão e Thesoureiro da mesma confraria, determina-se que nestas classes só entrem as pessoas empregadas nos
ofícios de sapateiro, tanto de obra preta como branca, e assim mais os
ofícios de surrador, correeiro e curtidor e ninguém mais poderá entrar
“Livro da reforma do compromisso da confraria, fundada em 1572” Cabido da Sé do
Funchal, liv. 13, fl. 1 PT/TT/CSF-CSMSC/001/L13 “Imagem cedida pelo ANTT”
365
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neste mordomado, só é só sim o Juiz que será, como sempre foi costume, Pessoas da primeira Nobreza, ou Reverendos Capitulares366”.
Por outro lado, conforme aludido, verifica-se uma crescente normatização na atribuição das “esmolas”, que afasta estas práticas da caridade
para as aproximar da mutualidade, como ilustra o fundo da Irmandade de
São José Patriarca dos Carpinteiros, datado de entre 1532 e 1834 e conservado pelo Arquivo Municipal de Lisboa. A análise das séries documentais
do mesmo fundo apontam no sentido de uma crescente uniformidade nos
procedimentos de atribuição de esmolas. A série referente à gestão religiosa inclui maioritariamente informações sobre ordenações e comprovativos
de realização de missas pela alma dos confrades, listas de irmãos defuntos
e editais de casamento dos filhos dos confrades, revelando os benefícios
espirituais recíprocos que a associação assegurava.
A série referente à gestão administrativa, comprovando a natureza sistemática dos procedimentos relativos à atribuição de auxílios e contrariando a ideia da sua arbitrariedade, abrange os requerimentos de admissão
dos confrades, incluindo pedidos relativos aos seus familiares e de viúvas,
mas também os requerimentos a solicitar a admissão na lista de pobres da
irmandade, ou seja, aqueles que a irmandade tinha o dever de socorrer,
bem como as informações sobre as diligências de inquérito, relatórios e
pareceres acerca dos mesmos requerentes.
A série de gestão eleitoral agrega maioritariamente listas de elementos
eleitos que iam servir a irmandade, e a série de gestão de recursos financeiros, com listas de bens, receitas e despesas, dívidas e devedores, faturas,
recibos e autorizações de pagamentos, comprova uma gestão parademocrática e parcialmente escrutinada pelos membros da instituição.
Finalmente, é de referir a série documental que melhor ilustra os procedimentos relativos às práticas de mutualidade presentes nestas instituições. Esta coleção inclui 1902 requerimentos dos confrades e confreiras a
solicitar “esmolas”. Os requerimentos apresentam diferentes argumentos
para a necessidade de auxílio, destacando-se a situação de pobreza, a doença e o facto de se ter filhos a cargo. Os requerentes são oficiais e mestres do
ofício e suas viúvas, destacando-se o facto de serem estas últimas a esmagadora maioria das beneficiárias. Entre as “esmolas” incluía-se também os
dotes de casamento às filhas dos sócios.
Confraria de São Miguel, São Crispim e São Crispiano, Reforma de 1819. Arquivo
Nacional Torre do Tombo, Livro da Reforma, Cabido da Sé do Funchal, liv. 13, fl. 3-3v.
366
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Nestes requerimentos era referido, por exemplo:
“DisPedro Gomes Ribeiro do oficio de carpinteiro de caza irmão
desta venerável irmandade do Patriarca Jozé como consta da patente
Junta este se acha gravemente emfermo se sem meios para poder soprir atam grandes gastos asim: P. Ao snr irmão prefeito e mais srs da
Menza o queirão favorecer com huma esmola para poder soprir atão
grande emfermidade ... ”367.
Sublinhe-se a referência ao procedimento formal de comprovar o estado de pobreza, o que era concretizado através da admissão no “número
de irmãos pobres”, como ilustram muitos outros requerimentos como o de
Ana Maria Rosa:
“Diz Anna Maria Rosa viúva de António Machado que foi do ofício de carpinteiro de casa moradora na Benposta que na freguesia dos
Anjos que acharão de sua indigência porque foy admetida ao numero
das irmans pobres desta irmandade em tal modo que por essa será
precisada de recorrer ao benéfico auxílio desta mesa seja que a queirão socorrer com hua esmola”368.
Estes requerimentos são encimados por um despacho da mesa e informações sobre as diligências efetuadas acerca da situação apresentada pelo
requerente ou um despacho atribuindo um valor pecuniário.
Outro exemplo significativo deste processo está patente no compromisso da Irmandade do Bem-aventurado Santo Eloy, pertencente ao ofício de
Ourives de Prata e aprovado por D. José em 1793, que se constitui como a
reforma de “um compromisso anterior que tinha mais de dois séculos”, e que
se apresenta como um normativo de transição, como procuraremos ilustrar.
De facto, para além da detalhada e complexa normatização da aprendizagem, acesso e fiscalização da atividade artesanal, os compromissos
tardo setecentistas incluem um conjunto de cláusulas relacionadas com
as garantias asseguradas pela instituição aos seus membros na esfera da
previdência e assistência.

Requerimento de Pedro Gomes Ribeiro do ofício de carpinteiro de casas, a solicitar
esmola. Irmandade de São José dos Carpinteiros, Caixa 150, f. 103 a 104v
368
Requerimento de Ana Maria Rosa, viúva de António Machado do ofício de carpinteiro de
casas, a solicitar esmola. Irmandade de São José dos Carpinteiros, Caixa 150, f. 101 a 102v.
367
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Ilustração 16 - Parecer sobre o procedimento a adotar na atribuição de esmolas369.
Parecer sobre o procedimento a adotar na atribuição de esmolas. Irmandade de São
José dos Carpinteiros, Caixa 141, f. 448 a 449v. Arquivo Municipal de Lisboa. Código de
Referência: PT/AMLSB/ISJC/05/1173.
369
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Ilustração 17 - Compromisso da Irmandade do bem aventurado Santo Eloy pertencente ao Officio de Ourives da Prata novamente acrescentado
no ano de 1750. Transladado do proprio370.

O Compromisso da Irmandade do bem aventurado Santo Eloy pertencente ao Officio de Ourives da Prata, novamente acrescentado no ano
de 1750, incluía dois capítulos dedicados aos sufrágios e à assistência aos
confrades, nos seguintes termos:
“Posto que até ao presente havia hú Capellão, que no decursso
do anno dezia missa no Altar de St.º Eloy aos Domingos, e dias stos.
No outavario dos Santos, e toda aquaresma, e tres missas por cada
Irmão defunto, com tudo por evitar duvidas, que podem sucitaremse da quantidade dos suffragios, e dispendio, q com elle se forem,
avemos porbem que todas estas missas se reduzão alée annal inteiro,
para cuja satisfação haverá hu capelão eleito pelos confrades em auto
de meza, aquém se dará de esmola secenta mil reis cada anno, pagos
Associação de Socorros Mútuos dos Ourives da Prata Lisbonenses, liv. 197ª, fl. 13v-14.
PT/TT/AOPL/2/197ª. “Imagem cedida pelo ANTT”.
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pela despeza do cofre de santo Eloy, aonde para este fim se manda
recolher o produto das confrarias (...)
Todas as vezes, que os Procuradores tiverem noticia, que algum de
nossos irmãos confrades está prezo, ou enfermo, e que pela muita sua
pobreza, nam tem com que acudir às muitas despezas de sua enfermidade ou soltura, se farão logo a assistência caritativa, aplicando todos os
meyos para que o prezo seja solto, e o que estiver enfermo lhe assistarão
com alimento cotidiano, e com todos os remedios de botica, serurgião
e Medico, de sorte que não pareção a mais mínima falta; por que esta
assistência, e caridade esta especialmente destinado o rendimento do officio de affiridor dos pezos da cidade; e chegando o enfermo aos termos
de necessitar de quem especialmente lhe assista, os procuradores e mordomos convocarão religiosos, ou sacerdote, que lhe fação a assistência
preciza para a salvação de sua alma, duplicando nesta parte o cuidado
com o mesmo zelom, que até agora se praticou, o que também, e do mesmo modo se praticará com as viivas dos oficiais examinados”371.
O Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa
Senhora da Assunção dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793 previa já:
“He também dever da humanidade socorrer aos enfermos, e encarcerados: pelo que a todo e qualquer nosso confrade enfermo que
se habilitar pela maneira escripta no cap. 48., acordamos se lhe dê
para seus alimentos em cada dia 240 reis, se já tiver sido mesário;
mas se unicamente for confrade, sendo examinado, se lhe darão em
cada dia 200 réis, e não sendo, se darão 160 reis em quanto durarem
suas enfermidades”372.
As cláusulas supra citadas apontam para procedimentos de natureza modernizante, no sentido em que explicitam a natureza e o valor dos socorros
atribuídos, de forma graduada e consoante o estatuto do confrade, independente da sua condição social. Ou seja, não se encaram os socorros como
esmolas reservadas aos “pobres”. Premeia-se, por outro lado, aqueles que
mais concorrem para a instituição com a assunção de cargos administrativos.
Destaque-se ainda a contratação de médicos e a criação de uma farmácia:
Arquivo Nacional Torre do Tombo, Ministério do Reino, Negócios Eclesiásticos, Estatutos
e Compromissos e Irmandades e Confrarias, Ministério do Reino, liv. 197, fl. 13v-14.
372
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793. Ministério do Reino, liv.
507, não numerado.
371
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“Além disto se lhe assistirà também com médico, cirurgião e botica: pelo que esta confraria terá médico, e cirurgião de partido paga,
annualmente dando-se-lhe provimento, em que se declara que terão
a partir do emquanto for do aprazimento da Mesa, e não mandar o
contrário. Este méthodo se observará em todos os provimentos, que
as mesas deve fazer”373.
No que respeita ao procedimento para aceder aos auxílios da confraria,
é de destacar igualmente que estes dependem agora do parecer médico e
não do arbítrio dos dirigentes:
“Para qualquer dos nossos confrades ser socorrido na forma do
Cap. precedente deverá declarando sua residência expor em petição à
mesa, que se acha com doença aguda, e pela sua pobreza impossibilitado de acudir às muitas despesas que exige o seu curativo e fazendo
entregar esta petição ao juiz do ofício este mandará informar o médico
do partido da confraria, e constando por essa informação que padece
moléstia aguda e que não he crónica o Procurador do Offício sem esperar outro despacho na mesa, lhe contribuirá logo em cada dia com a
esmola e curativo determinado em capítulo antecedente, como se já se
estabelece no capítulo 10, até que o enfermo se restabeleça, se achar
que tem pago sempre os anuais devidos a esta confraria”374.
“E para que ao procurador se levem em conta esta despeza, logo
sem perda de tempo requererá ao Juiz do Offício que convoque mesa
para ahí se pôr a despacho no requerimento do enfermo: porém nunca
o procurador fará despesa alguma com qualquer enfermo sem que
na súplica do mesmo venha certificado pelo médico do partido da
confraria que padece moléstia aguda e lhe constar anda corrente com
as previdências; porque não é nossa tenção acordar este socorro aos
confrades, que padeceram moléstia chrónica e incurável, pois estes
nunca será esta confraria obrigada judicialmente, mas só querendo e
podendo se lhe concorrerá com o que puder, e quizer”375.
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793. Ministério do Reino, liv. 507,
não numerado.
374
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793. Ministério do Reino, liv. 507,
não numerado.
375
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793. Ministério do Reino, liv. 507,
não numerado.
373
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É de destacar esta última afirmação, por se relacionar com a controversa
questão dos socorros na inabilidade e pensões, ou seja subsídios permanentes
que, na opinião vários estudiosos e legisladores, como já referido e adiante
desenvolvido, comprometiam a sustentabilidade das associações mutualistas.
Finalmente, o compromisso em análise foca a incontornável assistência na hora da morte e na sufragação das almas, uma obrigação das instituições que envolvia todos os associados. Como uma das mais relevantes vocações das confrarias, este procedimento era meticulosamente detalhado
em todos os compromissos desde as origens do movimento confraternal,
não sendo diferente na transição para a modernidade:
“He outro dever de humanidade e caridade cristaã assistir aos
moribundos e enterrar os mortos: pelo que achando-se qualquer dos
nossos confrades moribundo e nos pontos de precisar quem naquela
tremenda hora lhe assista, e o agonize, sendo pobre socorrido pela
Mesa, e não tendo quem lhe preste os últimos ofícios. o Procurador do
Offício logo sem perda de tempo convocará religiosos, ou sacerdotes,
que hajam de assistir, e agonizar este confrade moribundo376.
E succedendo fallecer o sobredito confrade logo o Procurador do
Offício avisará o Procurador do Culto Divino, ao qual então incumbe
tractar do enterramento do mesmo Confrade morto, avizando para o
acompanharem, e levarem à sepultura todos os nossos confrades.
(...)
Se na Terra buscamos o aumento, e bem de todos, e cada hum dos
nossos confrades com muita mais razão devemos fazer para alcançar
a Felicidade Eterna: por isso quando fallecer algum dos nossos confrades ou viúva de confrade examinados, que tiverem satisfeito todos
os annuais, se mandarão dizer em a nossa ermida quarenta missas
pela sua alma cuja esmola sairá do cofre do culto divino (...)”377.
Por outro lado, se é certo que parte das reformas setecentistas e oitocentistas indiciam, como referido, uma crescente racionalização da previdência e assistência, mantinham-se em muitos casos procedimentos para a
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado em 1793. Ministério do Reino, liv. 507,
não numerado.
377
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Santo Eloy e Nossa Senhora da Assunção
dos Ourives da Prata, novamente coligido e reformado, anno de 1793. Arquivo Nacional
Torre do Tombo, Ministério do Reino, Negócios Eclesiásticos, Estatutos e Compromissos e
Irmandades e Confrarias, Ministério do Reino, liv. 507, não numerado.
376
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atribuição de auxílios-mútuos mais próximos da caridade, ou seja, segundo o arbítrio dos órgãos sociais e apenas dirigidos aos mais necessitados:
“E como possa acontecer segunda ordem do mundo chegar algum
dos nossos irmãos ou irmãs a tal estado de indigência tanto pelas suas
Moléstias como por velhice que não possa trabalhar. Assentamos que
dos fundos da nossa mesma confraria deverão ser socorridos semanalmente com uma esmola, como também quando precisem de se lhe
dará algum fato para vestirem; e recomendamos muito aos nossos
irmãos Thesoureiro e Escrivão, que logo que se lhes apresente algum
irmão ou irmã necessitados convoquem Mesa para nela se deliberar a
Esmola que se lhe deve contribuir em cada uma semana, e o fato que
se lhe deve dar quando precisem e por sua morte se lhe dará a sua
mortalha para ser envolto, e se mandará a fazer tudo o que for necessário até a sepultura, sendo-lhe sempre ditas com todo o caso logo nos
três dias consecutivos ao falecimento as três missas da obrigação no
altar de são Miguel”378.
Outro exemplo é o da já citada Irmandade de Nossa Senhora da
Apresentação e Santa Cecília, do Porto, segundo os estatutos da qual:
“Considerando nós dever-se exercitar mais heroicamente a virtude da caridade nas necessidades e doenças dos nossos irmãos, e
vendo ao mesmo tempo que o rendimento da confraria não pode chegar ainda ao menos a parte do que desejamos obrar; parece-nos muito justo que a proporção do rendimento da irmandade se pratiquem
todos os possíveis atos de caridade com os nossos irmãos doentes e
necessitados da forma que se segue.
Constando ao secretário que está algum irmão doente o mandará
visitar pelo procurador da confraria, e certificando-se de que anda
corrente nos livros da irmandade, se for pobre, e necessitado o fará saber à mesa para que esta atendendo à sua necessidade o faça socorrer
com atenção às circunstâncias dela e ao rendimento da confraria”379.
Destaque-se, todavia, que no que se refere à assistência funerária e
espiritual, e tal como se verifica praticamente desde a Idade Média, as
obrigações da confraria mantêm-se rigorosamente definidas:
Confraria de São Miguel, São Crispim e São Crispiano, Reforma de 1819, Arquivo
Nacional Torre do Tombo, Livro da Reforma, Cabido da Sé do Funchal, liv. 13, f. 9-9v.
379
Estatutos da Irmandade ou Confraria de Nossa Senhora da Apresentação e Santa Cecília
Situada na Igreja do Real Recolhimento da Rainha Santa Isabel na cidade do Porto, de
1797. Arquivo Nacional Torre do Tombo. Ministério do Reino. Negócios Eclesiástico.
Estatutos e Compromissos de Irmandades e Confrarias. Ministério do Reino, liv. 496.
378
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“E porque os sufrágios pelos mortos além de serem recommendados pela igreja em benefício particular das almas dos defuntos são de
mais a mais os meios mais conducentes para a conservação e aumento
desta nossa confraria: Determinamos que falecendo da vida presente
qualquer irmão ou irmã os mordomos serão obrigados a acompanhá-lo até a sepultura em corporação debaixo da sua respectiva Cruz
revestidos de capas e de tochas (bem como para as procissões) acompanhando o funeral; e pela alma de cada um dos nossos irmãos que
morrerem se lhe mandará dizer 3 missas no altar de são Migue, e o
que não acompanhar o funeral sem causa justa sendo para isso avizado pagará 500 reis para a cera da Confraria (...)”380.
Ou,
“ Por falecimento de cada um dos nossos irmãos e irmãs se mandaram dizer 20 missas de esmola de 100 réis cada uma e na igreja
onde for a sepultar se lhe cantará um responso”381.
É finalmente de sublinhar que as primeiras experiências mutualistas fundadas entre a comunidade artesanal tiveram lugar no seio da antiga estrutura
corporativa e ainda antes da sua extinção. Destaca-se a fundação do Montepio
dos Ourives de Prata, em 1795, do Montepio do Senhor Jesus do Bonfim,
em 1807, ou do Montepio de Jesus Maria José, em 1822, entre os operários
do Arsenal do Exército. É também exemplo o Montepio Filarmónico, formado pelos professores de música. Neste quadro, o compromisso da Real
Irmandade de Santa Cecília de Lisboa, datado já de 1840, previa:
“É concedido ao Montepio Filarmónico servir-se da nossa Casa
do Despacho para fazer as suas reuniões e todos os utensílios da
Irmandade lhe serão prestados para seu uso – o secretário da mesa,
ou quem estiver na posse das chaves, lh’as franqueará todas as vezes
que a administração daquele estabelecimento se exija; e em compensação do que supra fica dito, o referido Montepio se obrigou (como
é expresso nos seus estatutos) a dar todos os anos para o Cofre desta
irmandade gratuitamente aquela quantia que, no caso de falência de
nossos fundos, for mister fazer frente às despesas da Irmandade.
Confraria de São Miguel, São Crispim e São Crispiano, Reforma de 1819, Arquivo
Nacional Torre do Tombo, Livro da Reforma, Cabido da Sé do Funchal, liv. 13, fl. 14-14v.
381
Estatutos da Irmandade ou Confraria de Nossa Senhora da Apresentação e Santa Cecília
Situada na Igreja do Real Recolhimento da Rainha Santa Isabel na cidade do Porto, de 1794.
Arquivo Nacional Torre do Tombo. Ministério do Reino. Negócios Eclesiástico. Estatutos e
Compromissos de Irmandades e Confrarias. Ministério do Reino, liv. 496, fl 16v.
380
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No caso do Montepio filarmónico por qualquer razão faltar aos
contratos que tiver feito com esta irmandade (o que não é de esperar)
aos sócios do referido Montepio lhes será negada a entrada em nossa
casa do despacho para sempre e finalizarão nossas relações fraternais com aquele estabelecimento”382.
Também exemplifica este processo, o projeto de estatutos do Montepio
da Irmandade do Patriarca São José dos Pedreiros. O seu preâmbulo, sobretudo, é bastante eloquente:
“Sendo hoje geralmente reconhecida a utilidade obtida pelo estabelecimento de associações, cujo principal fim é difundir a instrução
pela classe operária — melhorar a indústria — promover a extração
de todos os artefactos nacionais; e depois proteger o operário, quer
aprendiz, quer oficial, quer mestre, quando doente, prezo, desvalido, ou
impossibilitado de trabalhar; nós, Senhores, que já – por asyim dizer—
temos associação, inda que sob diverso titulo, e com um compromisso,
parte de suas prescrições contem o salutar fim a que por ultimo igualmente se propõem praticar aquell’outras associações, recentemente
creadas; entendo eu, que nos não devemos demorar em pôr em acção
essas prescripções (que diversas causas de todos sabidas estorvaram a
sua execução), accommodadas aos usos e costumes da epoca”383.
Como se depreende do trecho transcrito, as redes e as normas de reciprocidade, o que é classificado como capital social por Elinor Ostrom,
eram convocadas para a criação das novas instituições baseadas no modelo
mutualista. Esta opção, todavia, não foi seguida por todas as corporações,
envolvendo um intenso debate interno, que não deixa de denunciar a transição para um modelo de instituição baseado na previdência e em auxílios
mútuos rigorosamente explicitados, como indicia o preâmbulo à reforma
dos estatutos da Irmandade da Gloriosa Virgem Mártir e Doutora Santa
Catarina do Monte Sinai e da Corporação dos Livreiros, de 1866:
“A comissão, Senhores, tendo em vista a resolução por vós tomada de desprezar completamente a ideia da sustentação d’um Montepio
como associação de classe, seguiu, como lhe cumpria, as principais
disposições do antigo compromisso que nos rege presentemente, e
claramente demonstra serem os principais fins da nossa irmandade
Novo compromisso da Real Irmandade de Santa Cecília ereta na paroquial igreja de
Santa Maria dos Martires em Lisboa de 1840 (versão publicada).
383
Projeto para criação de estatutos na irmandade de 1853. Irmandade de São José dos
Carpinteiros, Caixa 152, f. 280 a 281v
382
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prestar culto à gloriosa Virgem Santa Catarina e Socorro aos nossos
irmãos necessitados.
Por isso vereis que no projeto de compromisso que a comissão
submete à vossa discussão acha se consignada a ideia da distribuição
de socorros, por formas regulares e conforme determinado pela maioria da irmandade em sessão da junta grande; como porém não seria
fácil tornar esse socorro tão valioso como é mister, isto em atenção aos
apoucados rendimentos da nossa irmandade, a comissão resolveu propor elevar a joia a 1000 reis e os anuais a 600 reis pagos duas vezes”
Destaque-se ainda neste mesmo documento que a atribuição de socorros, concebidos já como “direitos” dos sócios, é decidida no seu conjunto,
e não casuisticamente, pelo órgão soberano e não apenas pelos detentores
de cargos administrativos:
“O irmão habilitado conforme o artigo sétimo e seus números, tem
direito: A votar e ser votado para qualquer cargo da irmandade; A
ser socorrido sempre que se ache doente preso inabilitado ou pobre,
isto com socorros pecuniários prestados pela irmandade na sua residência; estes socorros serão anualmente votados pelas junta grande
da irmandade na ocasião de discutir e aprovar o seu orçamento para
apresentar a aprovação da competente autoridade; a quando falecer
receber sua família a quantia de 5$000 réis metal, para ajuda do seu
enterro; a deixar habilitada sua viúva e filhas (ou filhos menores de 10
anos) a receberem uma esmola pecuniária, das que a irmandade tiver
votado para este fim não ocasião de votar os socorros acima marcados.
Estas esmolas serão sempre dadas por ocasião da festa da nossa
Santa, ou por mais vezes podendo ser; isto enquanto se conservarem no
estado de viuvez ou orfandade; e, a mesa, por informação de qualquer
irmão, para isso nomeado, julgue estar no caso de a receber; a gozar
dos sufrágios de 13 missas, que, todos os anos no mês de novembro, a
irmandade mandará dizer pelo Eterno descanso das almas dos nossos
irmãos suas famílias, e mais benfeitores da nossa irmandade; a uma destas missas deverá a irmandade incorporada e com tochas acesas; para o
irmão sua viúva filhas ou filhos receberem qualquer dos socorros, deverá
enviar sua petição à mesa, acompanhado de documento, que ateste o seu
pedido, e a mesa depois de ouvir, a informação de qualquer irmão, para
esse fim extraordinariamente nomeado, por ele mesmo mandará entregar os socorros de outo, em outo dias adiantados; não devendo mediar
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mais de 24 horas, entre o pedido, e os primeiros socorros recebidos;
exceto no caso de falecimento; que deverão ser de pronto. De todos estes
socorros , o irmão encarregado, deverá cobrar recibo, que entregará o
tesoureiro, para lhe ser abonado nas contas que prestar384.
Em suma, a análise histórica na longa duração da organização corporativa das artes e ofícios durante o período medieval e moderno, centrada
sobretudo nas normas referentes ao acesso e regulação profissional, tem
vindo a destacar a progressiva hierarquização e instrumentalização das
corporações por parte dos mestres de ofício, no sentido de assegurar o
monopólio da produção artesanal.
A análise das cláusulas referentes aos auxílios mútuos assegurados
pelas confrarias corporativas, paradoxalmente, apontam para a sua progressiva abertura. Na realidade, os dois processos poderão estar interrelacionados, uma vez que este descerramento é ditado, como ilustrado, por
uma diminuição do número de confrades, que ameaçava a sustentabilidade
das instituições. Ou seja, se para controlar os mercados o exclusivismo era
vantajoso para os mestres de ofício, para a gestão de recursos comuns de
previdência e assistência era ruinoso.
Verifica-se, paralelamente, como argumentado ao longo do texto, a
crescente racionalização dos auxílios mútuos, com a normatização da sua
natureza, valor e procedimentos de acesso, emergindo um modelo que se
distancia progressivamente do caritativo e que está na raiz do mutualista.
3.3 Compromissos Marítimos
As confrarias criadas por mareantes e pescadores foram, no contexto do
movimento confraternal, das mais precoces na Península Ibérica, existindo
referências de que no século XII já cobriam o litoral cantábrico385. Estas
confrarias foram-se difundindo por toda a costa portuguesa nos séculos seguintes, embora poucas referências acerca das mais antigas tenham chegado
até ao presente, destacando-se a Confraria do Bom Jesus dos Mareantes de
Faro (1336), o hospital de mareantes do Espírito Santo de Alfama (1470), os
compromissos de Peniche (1505), Olhão (1765) ou Portimão (XVIII)386. De
Projeto de Compromisso da irmandade da gloriosa virgem mártir e doutora Santa
Catarina do Monte Sinai e da corporação dos livreiros elaborado pela comissão nomeada
em sessão de junta grande de 4 de fevereiro de 1866 (versão publicada em 1866).
385
Rodrigues, A Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e Suas Congéneres
de Mareantes, 28.
386
Rosendo, Mutualismo em Portugal: dois séculos de história e suas origens, 191.
384
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entre estas, destaca-se a confraria de Nossa Senhora de Sá da Vila de Aveiro,
que teve uma longa existência, compreendida entre 1200 e 1855387.
Tal como as restantes, as confrarias dos mareantes centravam-se em
práticas de solidariedade estabelecidas pela Igreja, nomeadamente nas
obras de misericórdia corporais: dar de comer a quem tem fome; dar de
beber a quem tem sede; vestir os nus; recolher os desabrigados; assistir os
enfermos; visitar os presos; e dar sepultura aos mortos388. Contudo, a sua
documentação revela algumas particularidades, que as distinguiam das suas
congéneres das comunidades rurais e urbanas. Talvez em virtude do risco
quotidiano em que viviam os homens do mar, as confrarias por eles criadas
assumiam uma presença superlativa nas suas vivências. Não será exagerado dizer que em algumas comunidades organizavam a totalidade da vida
social: das suas práticas religiosas, funerárias e de sufragação das almas, às
festividades, comportamentos de solidariedade, gestão de conflitos, assim
como em vários assuntos da segurança das comunidades e do foro laboral,
assumindo mesmo, em certas situações, competências corporativas.
Para a gestão do enredo social onde estavam inseridas, as confrarias de
mareantes eram detentoras de autoridade e de competências jurídicas, que
lhes eram concedidas tanto pelas comunidades que as instituíam, como
pelo poder central, já que o monarca as aprovava e lhes outorgava poderes
para o efeito. A sua autoridade poderia, em certos casos, estender-se às
regras da pesca, ao acondicionamento dos portos e à vigilância das costas. Nesse sentido, ordenavam os pormenores da sazonalidade da atividade
piscatória, no que se referia à apanha das várias espécies piscícolas e às
técnicas empregadas; ditavam as regras de limpeza e manutenção dos portos, assim como de carga e descarga das embarcações; e tinham ainda uma
palavra na organização da vigia da costa, efetuada nas atalaias distribuídas
pelo litoral, para acautelar eventuais investidas de corsários e piratas que
atingiam não só os navios como os próprios centros populacionais.
Estas irmandades tiveram também um importante papel no desenvolvimento da segurança e solidariedade no mar, estipulando o auxílio mútuo,
não só entre tripulantes da mesma embarcação, mas também entre tripuRodrigues, A Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e Suas Congéneres
de Mareantes, 29-30.
388
A Igreja definiu as seis primeiras obras de misericórdia corporais a partir da passagem
bíblica em Mateus 25: 31-46 e a sétima a partir da passagem em Eclesiástico 38: 16. Às
sete obras de misericórdia corporais juntavam-se sete obras de misericórdia espirituais:
dar bons conselhos aos indecisos, ensinar os ignorantes, admoestar os pecadores, consolar
os aflitos, perdoar as ofensas, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos.
387
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lações de outras embarcações, o que as tornou precursoras da criação das
regras do código marítimo e mesmo das modernas instituições de socorros
a náufragos. Um exemplo desta situação foi a criação de sistemas de aviso
de tempestades e outros perigos, através de sinais luminosos e outros, tanto
em terra como no mar389.
Os compromissos de mareantes e pescadores dão-nos indícios de uma
grande exclusividade das suas confrarias, pois não aceitavam ninguém que
profissionalmente não estivesse ligado a atividades marítimas. Por exemplo, o compromisso da Confraria do Corpo Santo de Faro, datado de 1542,
refere a sua exclusividade a mareantes, pescadores, calafates e carpinteiros
da ribeira, ou seja, apenas a indivíduos ligados ao mar e à construção/manutenção das embarcações. Tendo este compromisso sido usado como modelo para outras confrarias algarvias390, como aconteceu com a Confraria
do Corpo Santo de Olhão, criada em 1765, por cisão com a referida confraria de Faro391, no seu compromisso podemos ler que estaria reservada
apenas a “todo o mareante e pescador, de qualquer sorte, qualidade e conRodrigues, A Confraria das Almas do Corpo Santo de Massarelos e Suas Congéneres
de Mareantes, 64-66.
390
Este compromisso tornou-se, então, um paradigma para o movimento confraternal dos
mareantes e pescadores no Algarve. Depois de um acordo régio, em 1726, foi exemplo
para o compromisso dos mareantes e pescadores de Portimão; em 1749 para a confraria de
Lagos e, em 1765 para a confraria de Olhão (Brandão, O Compromisso Marítimo de Olhão
(1765-1873),16 e 34).
391
Já em 1755, os mareantes de Olhão teriam tentado criar a sua confraria, mas o processo
acabou por não ter consequências em virtude do terramoto (Brandão, O Compromisso
Marítimo de Olhão (1765-1873), 34). O argumento das gentes de Olhão a favor da sua
autonomia prendia-se com a sua contribuição para a confraria de Faro, que “ascendia a mais
de trezentos mil reis (…) da qual despesa não recebiam utilidade alguma, porque gastando
a fábrica da Igreja de São Pedro, em enterros e esmolas, e festas muitas quantias, a favor e
em benefício da cidade de Faro, elles nenhuma utilidade tiravam d’isso, acrescentando que
pagando com seu dinheiro medico e boticário, eles nada lucravam para os seus doentes,
pela grande distancia morrendo muitos sem os devidos. Socorros médicos principalmente
os pobres”. Esta questão da emancipação dos mareantes de Olhão tinha também sentido
porque estes eram mais numerosos dos que os de Faro: em 1787 estavam contabilizados
1421 mareantes em Olhão, enquanto em Faro contavam-se 574 (Brandão, Veralisa Galveia
Jacinto, op. cit., p. 35). O compromisso contava com uma sede construída três anos depois
da sua fundação. Ainda hoje se pode ler numa epígrafe, junto à porta: “Esta obra foi feita
a custa dos mareantes da Nobre Casa do Corpo Santo deste lugar de Olhão, em tempo do
Felicíssimo Reinado Fidelíssimo Rei Senhor D. José, o Primeiro, que Deus guarde, sendo
Juiz da mesma Casa António de Gouveia, no ano de 1771”. Esse edifício albergava no
piso térreo uma botica e um açougue, destinados às necessidades dos irmãos (Brandão, O
Compromisso Marítimo de Olhão (1765-1873), p. 69.)
389
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dição que seja assim de toda a arte de navegação como de pescar, assim
como aos calafates e carpinteiros da ribeira”392.
No Compromisso dos Mareantes e Pescadores do Alto da Confraria do
Espírito Santo de Alfama repete-se a mesma reserva, mas não é referida a
admissão dos trabalhadores dos estaleiros: “Ordenaram, que nesta nossa
Irmandade se nam tome, nem aseite per irmão desta nossa confraria, &
irmandade do Espiritu Sancto pessoa de qualquer estado, & condiçans, que
seja saluo sendo pescador e mareante”393. Uma confraria menor em relação
às anteriores, como era a da Ermida de Santo Amaro de Oeiras, surgida
em 1585, afirmava-se também exclusiva a mareantes394: “Da Sanctissima
Trindade, começamos esta jrmandade de Nossa Senhora da Conceição, o
anno de mil quinhentos oitenta e cinco. A qual acordamos que seja somente dos mareantes, e pescadores. E gente que anda no mar”395.
No processo de adesão às irmandades os novos confrades faziam um
juramento em como respeitavam os respetivos estatutos e eram inscritos
no seu livro. Assim acontecia na Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro,
do lugar de Unhos, segundo o compromisso de 1581:
“aueria (…) hum liuro manual branco em que se assentassem os irmãos e confrades nesta confraria quisessem entrar: E quanto aos jrArquivo Distrital de Faro, Compromisso Marítimo de Olhão, Livro das Ordens, Privilégios,
Alvarás e Provisões, 1765-1854, fls. 19-20. Citado por Brandão, Veralisa Galveia Jacinto,
op. cit.p. 56. A categoria de mareante e pescador não correspondia a um corpo uno. Pelo
contrário, os mareantes estavam divididos em vários subgrupos que correspondiam a distintos
estatutos sociais. Por exemplo, nos estatutos de 1854 os “mestres das artes de arrastar ou
chávegas” surgem no topo da hierarquia social. Contudo, mesmo entre os mestres, havia
distinções, como comprova um requerimento subscrito pelos “Mestres da Primeira Classe da
Corporação marítima da Vila de Olhão”, onde ser refere que todos os outros convocados não
eram “mestres e sim uns miseráveis” (Arquivo Distrital de Faro, Compromisso Marítimo de
Olhão, Livro das Ordens, Privilégios, Alvarás e Provisões, 1765-1854, documento avulso
não paginado. Citado por Brandão, O Compromisso Marítimo de Olhão (1765-1873), 56).
393
Lapa, “Compromisso dos Pescadores e Mareantes do Alto da Confraria, Irmandade do
Espirito Sancto, Sitta na Igreja de São Miguel Dalfama Reformado, e Acrescentado do
Compromisso Velho Pellos Muito Onrados, e Devotos Officiais, e Irmão da Ditta Confraria,
Em Lixboa no Anno de Nosso Sor Iesv Christo de MDCVI”, 42.
394
O livro onde se encontra apontado o compromisso desta confraria tem como título:
“Compromisso da jjrmandade dos mareantes situada na hermida de nossa senhora da conceição
da freguesia de São Dominguos de Rana diguo na irmida de santo amaro da freguesia do lugar
de Oeiras” (Compromisso da jjrmandade dos mareantes situada na hermida de nossa senhora
da conceição da freguesia de São Dominguos de Rana diguo na irmida de santo amaro da
freguesia do lugar de Oeiras, 1585, fl. 1. Biblioteca Nacional de Portugal.
395
Ibidem, fl. 2.
392
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mãos ao tempo que forem recebidos na jrmandade do bem auenturado
santo elles por seus assinados e letra, se souberem escreuer, e se não
pelo escriuão da mesa e confraria, farão cada hum por si hum assinado em seu nome em que o dito jrmão por elle se obrigue a ter e
manter e comprir todas as obrigações e condições, penas e declarações contheudas neste comprimisso, que lhe todo sera lido de verbo
ad verbum, ao tal jrmão que nouamente entrar, polo escriuão da dita
confraria, sob obrigação que fazendo o contrairo, encorra nas penas
atras declaradas em correndo em qual quer das cousas que se nelle
conteem. PROMETENDO que bem e verdadeiramente, e com saam
conciencia e como verdadeiro jrmão, sirua a dita confraria, e cumpra
tudo o que atras a dita confraria, e cumpra tudo o que atras se neste
compromisso contem, e que nunca se podera tirar da dita jrmandade
depois de ser admitido a ella”396.
Como nas restantes confrarias, os órgãos de administração das instituições dos mareantes estavam definidos nos seus estatutos, que dependendo
da época e da confraria, eram mais ou menos complexos. O regimento
de Faro de 1542, que foi também aplicado a outras confrarias algarvias,
estipulava que a sua “Mesa”, o seu órgão superior de administração, era
constituída por sete “pessoas do mar, aptos e sufficientes e de melhor consciência que entre nós houver”, eleitos “anualmente na Primeira oitava depois do Natal”, pelos seis que tinham servido nos anos anteriores e os seis
que tinham acabado de servir. Estes doze indivíduos deveriam também
eleger o juiz da “Mesa” que deveria ser “sempre hum dos aptos, sufficientes, e de melhor consciência dos seis elegidos o ano passado”. Os mesmos
doze elegiam também os oficiais: para o cargo de recebedor era escolhido
um dos recém-eleitos sendo que para o cargo de escrivão era escolhido
um elemento por três anos para que tivesse “mais pratica das cousas do
Compromisso, e saiba melhor servir seu cargo”397.
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, 1581, fl. 12-12v. Biblioteca Nacional de Portugal.
Unhos é, hoje em dia, uma localidade do concelho de Loures, que fica na margem direita
do rio Trancão, a montante de Sacavém, entre Frielas, Apelação, São João da Talha e Santa
Iria de Azóia.
397
Arquivo Distrital de Faro, Compromisso Marítimo de Olhão, Livro das Ordens,
Privilégios, Alvarás e Provisões, 1765-1854, fl. 15v, citado por Brandão, op. cit., 59. Os eleitos para a “Mesa” não podiam escusar-se ao exercício desses cargos, sem que fosse alegado
uma causa que fosse reconhecida pelo juiz e pelos outros eleitos, incorrendo na pena de pagamento de mil reis (Brandão, Veralisa Galveia. op. cit., p. 59). Os estatutos de 1854 fizeram
396
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Ilustração 18 - Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro,
no lugar de Unhos, 1581398.
várias alterações na organização administrativa e eleitoral da organização, sendo então normatizada uma elitização no acesso à “Mesa”, que ficou restrita aos mestres das embarcações
(Arquivo Distrital de Faro, Compromisso Marítimo de Olhão, Registo de Documentos de
Confirmação, arrendamento, Requerimentos, legislação, 1783-1919, documento avulso não
numerado, citado por Brandão, op. cit., 60).
398
Comp[ro]misso da Co[n]fraria do Bem Ave[n]turado Sam Pedro situada na Ig[re]
ja de Sa[m] Silvestre, no lugar Dunhos q[ue] os pescadores do dito lugar ordenara[m]
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Os estatutos da Confraria de Nossa Senhora de Sá, na zona de Aveiro399,
datados de 1441, indiciam uma administração muito mais simplificada,
contando apenas com um procurador e um juiz como autoridades máximas. Segundo o teor deste instrumento, esses cargos deveriam ser ocupados pelo mesmo indivíduo apenas por um ano, sendo que o lugar de juiz
deveria ser ocupado pelo indivíduo que tinha sido procurador no ano anterior. Ou seja, todos os anos seria nomeado um procurador, por doze meses,
que tomaria o lugar de juiz, no ano seguinte, pelo mesmo tempo, e assim
sucessivamente. Nesse ano de 1441, “fizerão por procurador per hum anno
ao dito Vicemte Affonso arraes e que logo no dito anno seguinte sera juis
e outro sj ordenarão mais que o que for procurador da dita confraria hum
anno que logo no outro anno seguinte seia juiz delles confrades”. Este
Juiz era a autoridade jurídica que acautelava a observância das regras da
confraria, tendo o poder de dar sentença com base nessas regras: “e asj em
cada hum anno e que sentenca que elle dito Juiz dese amtre elles ou penas
pozese ou pozer que seia firme e Vallioza pera sempre e se Cumpra e pera
esto se faca obra execusão em quoaes quer autros que a ello pertencer segundo se fizer e fas per quaesquer sentencas fjrmes e valliosas que possão
ser dadas por quoaesquer juizes que seião”400.
As grandes questões destas irmandades, como os princípios estatutários, a eleição e nomeação dos indivíduos para os cargos administrativos
eram, em regra, feitas com a participação de todos os associados, nas reuniões gerais da confraria, os denominados cabidos. Estas ocasiões, que corporizavam toda a massa associativa, normalmente coincidentes com dias
festivos, eram o momento onde se dava conta da ação das administrações
e se expressavam opiniões. Para além da sua dimensão política, estas reuniões eram também momentos de sociabilidade fundamentais para a coesão
das relações entre confrades e a manutenção de um sentimento de unanimidade à volta dos projetos das irmandades, fundamental para o desenvolvimento das práticas de entreajuda. É neste contexto que se pode entender
a obrigatoriedade da participação nos cabidos que vem expressa nos vários
compromissos das confrarias, de que é exemplo o de Santa Maria de Sá:
novame[n]te o an[n]o de MDLXXXI, fl. 1. Biblioteca Nacional de Portugal.
399
Sá era, então, um pequeno lugar entre os concelhos medievais de Aveiro e Esgueira, que
pertencia ao concelho de Ílhavo. Ferreira, A confraria dos pescadores e mareantes de Santa
Maria de Sá, em linha: http://www.ghp.ics.uminho.pt/eu/ficheiros%20de%20publicações/
A%20confraria%20dos%20pescadores%2015102011_Messias%20Ferreira.pdf
400
Tombo da Confraria dos Pescadores e Mareantes de Santa Maria de Sá, fol. 62v. Em
linha: https://digitarq.adavr.arquivos.pt/ViewerForm.aspx?id=1302511
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“Quando aconteser que algum cabido seia feito por honrra e prol
e acresentamento da dita Confraria e confrades della seião teudos os
confrades todos de ir a elle; e os que não forem a elle e for prouado
que he na Villa ou Lugar que pague a dita pena; ordenarão que todos
seião em honrra e acresemtamento da dita Confraria como verdadeiros Irmãos e que nen hum não faca o contrario, e quoalquer que o
comtrario fizer pague a dita pena”401.
Na Confraria do Bem Aventurado São Pedro, do lugar de Unhos, a
administração também era eleita em cabido: “o domingo primeiro que vier
depois do dia do bem auenturado Sam Pedro: os irmãos serão todos juntos
em cabido a quelles que na terra estiuerem e se acharem: e logo hi farão mordomos, escriuão, procurador e chamador em a diita confraria: Os
quaes mordomos e mais officiaes acima ditos se elegerão por votos, de maneira que não aja ahi arroido nenhum”402. Esta última chamada de atenção
para que não houvesse “arroido” indicia que estas reuniões nem sempre
deveriam ser isentas de discussão acesa entre confrades. Estes mordomos
tinham a cargo a gestão das confrarias, das contribuições, das missas, e de
todas as outras acções que não fossem de cunho jurídico:
“e os ditos mordomos serão obrigados a ter cargo da confraria. E de
toda las cousas pertencentes a ela (…): E terão cargo de receber todas as esmollas, mealheiros, missas, E assi no armar e ordenar como
em todas as obras que na dita confraria se ouuerem de fazer ambos
os mordomos juntamente, e jrmamente ajudarão hum ao outro como
mordomos que são403.
Já os juízes eram eleitos no domingo seguinte ao da eleição dos mordomos: “E assi mais ordenarão que o juiz que se fizer será por votos: e assi
os mais oficiaes como acima esta declarado. Dos quaes se elegerão em cabido ate o segundo Domingo depois do dia do bem auenturado sancto”404.
As suas atribuições eram essencialmente jurídicas: “E as penas acima cotheudas neste compromisso, julgara o juiz da confraria, se mais appelação
nem agrauo que nisso caiba”405.
Ibidem, fol. 63.
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 9v. op. cit.
403
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 9v-9. op. cit.
404
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 11. op. cit.
405
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
401
402
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Na confraria dos mareantes e pescadores de Alfama, a eleição para os
cargos superiores era mais complexa:
“…a elleyçam, que se fizer em cada hum Anno dos officiaes, que
ouerem de servir a confraria do Espirito Sancto se faça pela maneira, &
ordem seguinte. Que em hua das oitauas da Pascoa da Resurreiçam de
nosso Senhor Jesus Christo se ajuntem todos os officiaes da dita confraria os da banda de São Miguel, São Pedro, & Saluador, com os da bondade Sancto Estevão & Sancta Engracia, & São Vicente no seu hospital,
que esta na sua dereita da porta da Cruz, & ahi praticarem sua elleyçam, & despois de estarem acordados nas pessoas que ande nomear
pera officiais. Ao domingo da Pascoela a tarde se ajuntararem todos
na igreja de São Miguel aonde esta a nossa capella, & ahi se pora hua
mesa com sua alcatifa tenteiro penas, & papel, & na cabecceira da mesa
estarem os juizes, & abaixo o Escrivão, & Procurador, & Mordomos.
E OS officiais da bandas de São Miguel trarão nomeados dous homes
pera juizes, & dous pera mordomos, & os da banda de Sancto Estevão
trarão outros dous juizes, & dous mordomos (…) E LOGO se dara recado aos jrmãos, que estiverem presentes na ditta igreija, ou no adro
della, ou onde os acharem, que cada hum va dizer seu voto nas pessoas,
que lhes parecer pera juizes, & Mordomos pera elles dali nomearem, &
escolherem os que lhes milhor parecer, & o Escriuão lhe assentara seus
votos ao pé de cada official em que votarem pera juiz, ou mordomo. E
DESpois desello ditto Escrivam estarem tomados todos os vottos dos irmãos (…) logo se declarara a toda a jrmandade, as pessoas que shiram
por elleyção peera servir a confraria (…)406”.
Do texto transcrito conclui-se que a eleição para os juízes e mordomos
da confraria de Alfama era feita em dois momentos. Primeiramente, era
feita uma escolha pelos oficiais dos dois “bandos” que compunham a confraria, o de São Miguel e de São Estevão, por parte dos indivíduos a propor
à eleição na assembleia geral, o cabido. Cada um dos dois grupos propunha
dois indivíduos para juízes e dois para mordomos. Estes indivíduos eram,
depois, levados a votação a todos os confrades, em sede de cabido, que se
realizava na igreja ou no seu adro. Dos quatro juízes e quatro mordomos
Silvestre no lugar de Dunhos,fl. 11v. op. cit.
406
Todos os confrades eram obrigados a participar nas eleições: “E todo o jrmão, que pera
esta elleiçam for chamado pellos Mordomos, ou Procurador, & nam vier nam dando licita
causa pagara duzentos reaes peera as obras da confraria em que sera condenado pellos
juizes. Lapa, op. cit., 48-49.
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propostos a eleição eram aí eleitos dois juízes e dois mordomos. Para além
destes quatro elementos, eram ainda eleitos mais seis homens e nomeados
outros dois que tinham sido mordomos no ano anterior. Todos estes participavam na “Mesa” da confraria, que se afirmava, como já referido, como
o órgão máximo da administração da confraria:
“OFFICIaes da ditta Confraria outro si ellegeram seis homens,
que chamão dos dozze (…) tres da banda de Sancto Estevão, & tres de
São Miguesl, & estes seram officiais da ditta confraria pera olharem
pollas cousas dela, & da jrmandade & a servirem em tudo aquillo, que
necessario for bem da ditta confraria (…) alem destes seis auera mais
dous officiaes os quaes se nam ellegerem per votos, & seram os dous
mordomos, que ficarem do Anno passado”407.
Ao todo, a “Mesa” da confraria do Espírito Santo de Alfama era
constituída, então, por “dous Juizes, dous Mordomos, huum Escriuão, hu
Procurador, seis officiaes, ha que chamão dos doze da mesa, & mais dous
officiaes pera ajudarem na ditta Confraria, que seram os dous Mordomos,
que ficarem do Anno passado”408.
Também o compromisso da confraria de Santo Amaro de Oeiras menciona a obrigatoriedade de participação dos irmãos nas eleições para os
cargos da confraria: “Determinamos que dia d’anno bom se faça as eleição
dos offiiciaes, e pera jsso serão chamados todos os jrmãos: E todo o que
não vier sendo chamado, pagara hum arratel de cera”409.
A consciência por parte dos mareantes da precariedade da existência
humana, fruto provavelmente das suas trágicas experiências, levou a que
estes estipulassem objetivos de assistência na doença, invalidez, morte,
viuvez e orfandade, relativamente mais desenvolvidos do que nas irmandades de outras comunidades. Para fazer face a estas exigências, muitas
confrarias constituíram fundos alimentados por sistemas de contribuição
dos seus confrades, mediante os seus rendimentos, pelas multas estipuladas
por desrespeito das suas regras e por rendas auferidas pelo património que
detinham. Um desses exemplos era a confraria das almas do Corpo Santo
de Massarelos410, que contava com rendimentos provenientes de esmolas,
contribuições dos irmãos, juros dos penhores, anuais, legados, aluguer de
Lapa, op. cit., 49.
A confraria tinha ainda mais um “official dos Espinalleiros”. O texto do compromisso
deve-se referir a um hospitaleiro, o homem encarregue do hospital (Lapa, op. cit., 46.)
409
Compromisso da (…) irmida de santo amaro da freguesia do lugar de Oeiras, op. cit. fl. 4v.
410
Esta confraria foi instituída por mareantes em 1394 (Rodrigues, op. cit., 73).
407
408
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prédios rústicos e urbanos de sua propriedade, vendas e serviços prestados
à comunidade, como era o caso de acompanhamentos em funerais411.

Ilustração 19 -Compromisso da Irmandade dos mareantes situada Na hermida
de nossa senhora da conceição da freguesia de São Dominguos de Rana [diguo
na irmida de Santo amaro da freguesia do lugar de oeiras] [Depois de 1585]412

Regressando ao compromisso de 1441 da Confraria de Nossa Senhora de
Sá, identifica-se que esta tinha previsto um sistema de contribuições dos seus
confrades, decorrente da sua atividade laboral, que poderia ser variável em
géneros pescados, de acordo com o rendimento das pescarias, ou fixo em dinheiro, no caso de andarem embarcados ou estivessem longe da comunidade:
“Primeiramente que todos os Confrades que forem ao mar pescar
cada hum sobre sj que de a dita Confraria de doze peixes hum e se forem
ao Rio dous ho meu ou tres ou coatro ou mais que desse a dita Confraria
meo quinham do que lhe Deos der e se estes Confrades andarem em
nauios paguem cada hum mes dez reis brancos ou seu dereito ualor e
outro sj se andarem estrangeiros pague cada hu dez reis cada mês”413.
Ibidem, 82-88.
omisso da (…) irmida de santo amaro da freguesia do lugar de Oeiras, op. cit. fl. 3v-4.
413
Tombo da Confraria dos Pescadores e Mareantes de Santa Maria de Sá de Aveiro, fol. 62v.
411

412
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Assim, segundo este excerto, a contribuição das pescarias nas proximidades da comunidade em mar era de um peixe em cada doze pescados, sendo
que no caso das pescarias em rio, as contribuições não nos são claras: poderia
ir de dois peixes e meio a quatro, ou mais, a meio quinhão. Já a contribuição
dos que andassem a trabalhar longe eram fixas em dez reais brancos.
De algumas décadas mais tarde, encontramos a referência de que, em
Fevereiro de 1498, a confraria do Corpo Santo dos Mareantes de Faro414
apresentou à rainha D. Leonor um compromisso acordado entre os pescadores, onde era instituída uma bolsa para gastos comuns e eram definidas
as contribuições dos seus associados. Embora este documento tenha sido,
entretanto, perdido, o foral manuelino da cidade faz a referência que esses
contributos correspondiam à redízima do que era pescado. Em compromisso posterior, confirmado em 1542 pela rainha D. Catarina, as contribuições dos confrades foram reajustadas para 1% de todos os seus ganhos415.
Por seu lado, segundo o compromisso da confraria de Unhos, de 1581,
na entrada de cada confrade estavam previstas contribuições fixas e em dinheiro. Os homens contribuíam “logo ahi de entrada” e “em cada hum ano
cem reaes”. Quanto às mulheres, o compromisso da confraria de Unhos estabelecia que “as aceitassem e recolhesem pelo modo contheudo no capitulo
acima e que por quanto, por serem molheres não podião acodir ao seruiço da
confraria, pagassem de entrada seiscentos reaes: E da hi em diante em cada
hum ano cem reaes”416. Note-se, assim, que as mulheres pagavam na entrada
bem mais que os homens, com o argumento de que não podiam participar
do mesmo modo. Talvez este argumentário estivesse ligado à não previsão
em compromisso da participação das confreiras em cargos de administração.
O compromisso da confraria de Santo Amaro de Oeiras, com data de
1585, previa também um pagamento fixo em dinheiro por parte dos seus
confrades de “cento e cincoenta reaes” de entrada, sendo depois “obrigado
em cada hum anno pagar meio tostão de confraria, jsto pera que com esta
esmola se pagara a cera e a esmola das missas que se dizem per todo anno:
E outras cousas necessarias á jrmandade e conseruação della”417.
Os documentos mais antigos do compromisso da confraria do Corpo Santo dos Mareantes
de Faro datam de 1392. No século XIX esta instituição deu origem à Associação de Socorros
Mútuos do Compromisso Marítimo. O seu edifício, construído no século XVIII, foi tornado
sede da Casa dos Pescadores durante o Estado Novo (Brandão, op. cit., 33)
415
Brandão, op. cit., 15-16.
416
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 12v.-13. op. cit.
417
Compromisso da (…) irmida de santo amaro da freguesia do lugar de Oeiras, op. cit., fl. 2.
414
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O compromisso de Alfama, de 1593, também previa para os mareante
em viagem contribuições de 1% dos seus ganhos, tal como na confraria
de Faro: “que todo o jrmão assentado e livre da ditta jrmandade, que feja
qualquer viagem pera fora seja obrigado a fazer mialheyro, & pague pera
a jrmandade conforme a profição de sua Magestade que he de cada cento
hum, do que ganhar”418. Em relação, especificamente, aos pescadores o
sistema contributivo tradicional, que seria anterior à definição desse compromisso, era mais complexo:
“Segundo antigo costume, que todo o pescador, que andar a pescar
com officio danzolo em qualquer barca, ou barco façam de maneira,
que cada viagem, que vierem do mar cada companheiro dara hum goraz, ou cachucho, & o mestre de cada barca, ou barco pedira aos companheiros, que cada hum o seu peixe, & elle o assinara no rabo para
se saber que he dado desmolla a nossa confraria (…) & nam auendo
gorazes, ou cachuchos dara cada hua posta de pescada trazendoas ou
doutro qualquer peixe de posta & o mestre mandara vender este peixe,
que se der d’esmola a nossa confraria (…) & sendo barca ou barco
parceiros tirarem para a Confraria do Espirito Santo o peixe de esmolla conforme a pescaria que Deos nosso senhor lhe der, o qual peixe
tambe assinaram como acima se declara, & qualquer peixe, que cair
do anzolo, & for por riba de agoa nam lhe sabendo dono tomandosse
ficara limitado pera a confraria. E o mestre da barca ou barco, que o
ditto peixe assi dado de esmola o não quiser arrecadar dos companheiros pagara a confraria toda asua justa valia, que lhe será alvidrado
pellos juzes da confraria, & o companheiro, que o ditto peixe assi nam
der ao mestre da barca, ou barco sendo-lhe por elle pedido pagara o
peixe, (…) em dobro, ou o que pellos dittos juizes for mandado pagar,
& destas esmollas, que os dittos mestres arrecadarem dos companheiros que se vendera faram seus mialheiros, pera os darem tres vezes no
Anno aos quarteis quando lhe forem pedidos pellas portas pelos juizes,
& Mprdomos & Escriuão, & Procurador os quaes daram. (…) A primeira vez na oytauas da Pascoa de Resorreição de Nosso Senhor Jesu
Christo. A segunda no primeiro domingo de Setembro. E a terceira
pollas oytauas do natal, & o rendimento que renderem estes mialheiros
se lançara em liuro pelo Escrivão da Confraria que o carregara em
receyta sobre o Mordomo de Santo Estevão, que he Tesoureiro, & rece418

Lapa, op. cit., 55.
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bedor de todo o dinheiro da Confraria de que dara conta cada vez, que
lhe for pedida pelos juizes.
E assi ordenaram, que todo o jrmão, que pescar com barcas, & redes sera obrigado a fazer seu mialheyro, & o daria nos tempos neste
capitolo declarados. (…) ordenaram, que quaquer pescador, for pescar
a costeira (…) a cabo de Gue, ao Algarve, Setubl, Galiza ou qualquer
outra parte fara seu mialheyro, ou o tirara em peixe pera a confraria
como esta em costume dos fundadores desta Confraria, & jrmandade 419.
Este trecho dá-nos a informação de que nas pescarias cada pescador
deveria reservar para a irmandade um goraz ou cachucho ou uma posta
de “peixe de posta”. Em cada um destes peixes, nomeadamente no rabo,
era identificado quem os tinha pescado. Assim, os peixes eram vendidos,
em regra com a intervenção do mestre e de gente de sua confiança ou de
elementos da própria confraria. O valor de cada um dos peixes dedicados
à confraria era então entregue ao respetivo pescador que o colocava num
mealheiro pessoal. Estes, que juntavam as contribuições pessoais para a irmandade, eram posteriormente recolhidos porta a porta pelos juízes, mordomos, escrivão e procurador, três vezes por ano: nas oitavas da Páscoa,
no primeiro domingo de setembro e nas oitavas do Natal. Estes contributos
ficavam, então, sob a responsabilidade do mordomo de Santo Estevão, que
era também recebedor e tesoureiro, sendo que o valor de cada contribuição
era lançado como receita em livro.
Foquemo-nos agora nas práticas de solidariedade estabelecidas pela
Igreja nas obras de misericórdia corporais. Como referido, estas obras consubstanciavam os objetivos centrais das confrarias. No âmbito da assistência
e entreajuda estabelecidas nos compromissos, as questões da morte tinham
um grande protagonismo. Como também já explanado, a existência pós-morte era sentida como uma realidade que tinha de ser cuidada no plano terreno. No final da Idade Média, com o surgimento do purgatório, a salvação
da alma tornou-se uma questão que atormentava a humanidade da Europa
Ocidental. Assim, para a salvação eterna contavam as boas ações feitas em
vida e a realização de atos de sufragação, que intercedessem junto da divindade monoteísta. Neste contexto, cuidar dos mortos e rezar pela salvação
dos defuntos tornou-se um objetivo constante nestes compromissos420.
Lapa, op. cit., 56-57.
Como vimos anteriormente, nos compromissos das confrarias mais antigas, o seu
objetivo em relação aos mortos não ia muito além de providenciar uma sepultura condigna.
Contudo, a partir do final da Idade média, com o surgimento da ideia do purgatório, a
419
420
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Ilustração 20 - Compromisso da Irmandade dos mareantes de
São Dominguos de Rana, 1585421.

O papel organizativo que estas confrarias tinham nas suas comunidades está, por exemplo, exposto na questão do acompanhamento dos funerais. Neste âmbito, a confraria de Faro fixou no seu compromisso, em
1542, uma prática que já deveria constar das regras de convivência tradicionais: em caso de falecimento de algum pescador associado, sua mulher
ou filho, a atividade piscatória de toda a comunidade seria cancelada, para
que todos acompanhassem o funeral, prevendo-se multas por desobediênsufragação das almas tornou-se um dos grandes objetivos das corporações.
421
Compromisso da Irmandade dos mareantes situada Na hermida de nossa senhora da
conceição da freguesia de São Dominguos de Rana [diguo na irmida de Santo amaro da
freguesia do lugar de oeiras] [ Manuscrito]. 1585, fl. 1. Biblioteca Nacional de Portugal.
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cia422. Um ano antes, a confraria de Santa Maria de Sá, na distante zona de
Aveiro, também tinha registado a mesma regra no seu compromisso, o que
indicia como estas práticas deveriam ser comuns entre as comunidades de
mareantes em toda a costa portuguesa:
“ordenarão ainda mais que se por Ventura finar algum dos Confrades
da uida deste mundo ou seia molher ou filho ou filha ou ser uida que
aia de ser emterrado á segunda feira que nenhuma barca da dita Villa
se não parta della nem a companha della até ser emterrado o dito
finado ou finada sob pena de pagar cada hum hum arratel de sera.
Ordenarão mais que se finarem pella somana e alguma barca vier à
villa que a dita barca a companha della senão parta nem uá ao Rio
nem ao mar athe ser emterrado sob a dita pena”423.
Também na confraria dos mareantes e pescadores de Unhos a regra era semelhante:

“Querem os irmãos desta jrmandade, que todos os jrmãos que
não vierem ao defunto sendo chamados, paguem de pena duzentos
reais: E os jrmãos, estando pera jr ao mar e não vindo, pagarão os
ditos duzentos reaes: E sendo caso que o jrmão não seja falecido, e
esteja em termos disso, estando os jrmãos pera jr ao mar, nao Jrão, e
esperarão hua mare e duas até ver o que para. E todo o que o contrario fizer, pagará de pena, quatrocentos reaes”424.
Em relação às missas pelas almas dos defuntos, os compromissos tendiam a ser muito precisos e generosos quanto ao seu número. O compromisso da confraria de Unhos, por exemplo, refere que logo no dia do falecimento de algum confrade o “mais tardar” mandavam “dizer huma missa
officiada com seu responso, por sua alma. A qual missa se pagara a custa
de todos os jrmãos”. Depois dessa missa cada um dos irmãos tinha, por
seu lado, de mandar rezar uma missa por esse falecido, sob pena de multa:
“quando quer que falecer algum defunto que seja marido ou molher,
ou jrmãos, todos mandarão dizer cada hum sua missa rezada pela
Brandão, op. Cit., 15.
Arquivo Distrital de Aveiro, Tombo da Confraria dos Pescadores e Mareantes de Santa
Maria de Sá de Aveiro, fols. 62v-63. Esta confraria data do início do século XIII, embora
os seus primitivos estatutos não parecem ter sobrevivido. Aliás, ao que parece, nem mesmo
os confrades do século XV saberiam onde estariam os documentos com esse conteúdo
(Ferreira, op. Cit.). No entanto, talvez através da oralidade se tenha mantido alguma
memória das suas regras. Assim, a fixação por escrito de algumas normas, em 1441, tanto
pode decorrer de uma tradição oral anterior, como pode configurar elementos reformistas.
424
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, f. 4v. op. cit.
422

423
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alma do defunto: as quaes missas os ditos jrmãos cada hum por si
serão obrigados mandar mandar dizer do em que assi falecer o dito
jrmão ate quinze dias primeiros seguintes (…) das quaes missas cada
hum por si trara certidão de como atem mandado dizer, e a apresentara ao juiz da confraria que for aquello anno, pera que seja certo de
como as ditas missas são ditas. E todo o jrmão que não comprir com
esta obrigação dentro. No termo atras declarado, encorrera em pena
de duzentos reaes e fora a obrigação da missa”425.
Para além destas missas, os irmãos eram “mais obrigados mandarem
fazer em cada hum anno, por dia de todos Sanctos, ou dentro em seu oitauairo hum officio de noue lições polas almas de todos defuntos”426. Estas
obrigações estendiam-se às mulheres e viúvas dos confrades, assim como
aos filhos que estavam sob a sua tutela427.
A confraria de Santo Amaro de Oeiras também obrigava que todos os
confrades acompanhassem os funerais:
“(…) quando quer que falecer algum jrmão ou jrmaa, o mordomo e escriuão sera obrigado a chamar os jrmãos, pera que venhão ao enterramento, e assi se ajuntarão a porta do defunto com toda a ccera que ouuer na jrmandade; e seraa acompanhado de todos os jrmãos que ouuer
na terra até a jgreeja onde se ouuer de enterra, e isto sendo possiuel,
por que morrendo fora, não serão obrigados mais que a o encomendar
a Deos428. (…) não vindo qualquer delles, não dando licita causa porque
não veo (…)será condenado num arratel de cera pera a jrmandade”429.
A regra era que as primeiras missas de encomendação da alma do defunto fossem feitas o mais brevemente possível, a seguir ao falecimento:
“quando algum jrmão, ou jrmã falecer, logo como vier a noticia dos officiaes
desta jrmandade lhe mandarão dizer tres missas rezadas”430. Para além dessas missas de encomendação da alma dos defuntos, esta confraria também
realizava, como as demais, ofícios periódicos pelas almas de todos os irmãos
falecidos “por dia de sam Simão que vem a vinte e oito d’outubro”431.
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 5-5v. op. cit.
426
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 5v. op. cit.
427
Compromisso da Confraria do Bem Aventurado Sam Pedro Situada na Igreja de São
Silvestre no lugar de Dunhos, fl. 6. op. cit.
428
Compromisso da (…) irmida de santo amaro da freguesia do lugar de Oeiras, op. cit., fl. 2v.
429
Ibidem, fl. 5v.
430
Ibidem, fl. 4.
431
Ibidem, fl. 6v.
425
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No caso de morte de filhos dos confrades, a confraria de Santo Amaro
de Oeiras também participava no enterro. Contudo, tal como acontecia em
outras confrarias, a qualidade dessa participação dependia da idade do defunto: de “catorze annos para baixo, que os mordomos lhe dem cera necessaria para o seu enterramento. E sendo de catorze annos para cima, que os
mordomos mandem toda a cera. E serão chamados todos os jrmãos pera o
acompanharem ate a jgreja onde ouueer de seer enterrado, e lhe mandarão
dizer tres missas”432, neste caso, tal como era previsto para os irmãos. O
mesmo se passava com os pais dos confrades: “sendo caso que falecer. Em
casa d’algum jrmão, ou jrmãa seu pai, ou may, a jrmandade seraa obrigada
a o enterrar com toda a honra como se fora o proprio jrmão”433.
Na confraria de Alfama encontramos, novamente, a regra que interditava as saídas para o mar no caso do falecimento de um confrade, assim
como a obrigatoriedade do acompanhamento do funeral por parte de todos
os confrades, sob pena de multa. Os confrades deveriam fazer esse acompanhamento com cinco orações de Pai Nossos e Avé Marias para a salvação da alma do defunto:
“Ordenamos, que tanto, que vier a noticia dos Mordomos, &
Procurador, que algum de nossos jrmãos he fallecido os Mordomos
seram obrigados a chamar toda a jrmandade pera se acharem presentes, & acompanharem o defunto ate a jgreja, ou mosteiro aonde se o tal defunto mandar sepultar. & tanto, que os Mordomos, ou
Procurador derem recado aos dittos jrmãos do tal defunto, que ande
acompanhar seram obrigados a nam ir ao mar pescar, nem nauegar
ate ser sepultado o tal jrmão defunt, & o o que contrario fizer sem
indo sem licença dos juiaes, ou da pessoa, que por elles seruir, & nam
der licita causa perque possa ser releuavo de culpa pagara de pena
mil reaes. & qualquer jrmão, que estando na terra, que por descuido,
ou por não querer se nam achar presente no tal acompangamento pagara por cada vez trezentos reaes (…) E cada hum de nossos jrmãos
sera obrigado indo acompanhando o defunto a lhe rezar per sua alma
cinquo vezes a oraçam do Pater Noster, & ave Maria rogando a Deus
nosso Senhor, que lhe de a sua sancta gloria”434.
Ibidem, fl. 3.
Ibidem, fl. 3 - 3v.
434
Lapa, op. cit., 44. A proibição dos irmãos saírem para o mar no caso de morte de outro
irmão era extensível aos seus filhos e pais falecidos sob o seu teto (Ibidem, 45).
432
433
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Como nas outras confrarias, as mulheres falecidas dos irmãos tinham
os mesmos direitos funerários. Em relação aos filhos, também aqui a qualidade dos acompanhamentos funerários dependia da idade do falecido,
sendo que só os maiores de oito anos tinham o mesmo tratamento dos
adultos. Os falecidos com menos de oito anos tinham apenas direito ao
acompanhamento com a cera da confraria:
“mesmo companhamento se fara as molheres de nosso jrmãos
emquanto se nam gozarem deste previlegios, & assi acompanharem
os filhos de nossos jrmãos de oito Annos para cima, & irem na tumba
da jrmandade, & os mais de hi pera baixo os acompanhem com a cera
da Confraria sem tumba”435.
Tal como na confraria de Santo Amaro de Oeiras, na confraria de
Alfama estes direitos funerários podiam estender-se aos pais dos confrades que vivessem sob o seu teto, desde que estes tivessem sido também
homens do mar: “sendo caso, que algum jrmão traga seu pay, ou may pera
sua casa per causa de serem pobres, & sendo pescador, ou mareante ainda,
que iram seja jrmão este tal sera enterrado polla jrmandade”436. No dia seguinte ao funeral, era feita uma missa cantada pela alma do defunto:
“ & ao outro dia logo seguinte queremos, que a confraria seja
obrigada a mandar dizer hua missa cantada com ladainhas com seu
respons sobre a sepultura a onde estiver enterrado o ditto jrmão, ou
sua molher, por que na tal jgreja ou mosteiro se lhe mandara dizer a
ditta missa a custa da confraria”437.
No compromisso da confraria do Espírito Santo de Alfama estava ainda prevista a sufragação das almas dos defuntos ad aeternum, com missas
cantadas aos Domingos e Segundas-feiras438. No caso em que o irmão fosPara terem direito ao enterro, esses filhos dos irmãos tinham de estar “em casa de seus
pais, & ahi casare, & estiverem debaixo de sua obediencia, & seu pão & comer, que estes
falecendo dentro de seis meses pera a jrmandade obrigada os enterra, & passando o ditto
tempo, & nam se meterem per irmãos dentro dos dittos seis mezes os nam enterrera a
jrmandade (ibidem, 45). Os filhos menores dos confrades falecidos mantinham o direito à
assistência nos seus funerais (Ibidem, 45-46).
436
“nam sendo homem do mar nem seram obrigados a eterrare. esta nossa irmandade nam
enterrara se nam gente do mar a jrmandade nam enterrera se nam gente do mar pescadores
mareantes” (Ibidem, 46).
437
Caso o falecido estivesse fora do reino ou em lugar inacessível “tanto, que vier a noticia
dos juizes. & mais officiais lhe mandarão logo dizer a diita missa cantada no nosso altar do
Espiritu Sancto” (Ibidem, 45)
438
“Ordenamos, que todas as segundas feyras de cada hum Anno pera sempre se digua hua
missa cantada de defuntos com seu responso pellas almas de todos nossos jrmãos defuntos
435
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se muito pobre e não pudesse suportar as despesas do funeral, a confraria
tomava a seu cargo os custos:
“E Falecedo algum jrmão que por sua proueza nam tenha com que
se mandar sepultar a Irmandade a custa da Confraria lhe daram mortalha, & festa, & sepultura aonde se o defunto mandar sepultar”439.
Para além da assistência na morte, a maior parte dos compromissos das
confrarias de mareantes previam outros objetivos assistenciais. No quadro
das práticas de solidariedades e entreajuda, a confraria de Massarelos tinha
uma caixa de socorros que, para além de apoiar os funerais e sufragação
das almas dos irmãos, previa também o apoio às viúvas necessitadas e
órfãos. No caso dos órfãos a seu cargo, a confraria encarregava-se de lhes
ministrar o ensino das práticas de marinharia a bordo dos navios que eram
sua propriedade, com o fim de os profissionalizar440. No contexto das obras
de misericórdia esta confraria tinha também a seu cargo o funeral de todos
os náufragos que davam a costa441.
Também o apoio na doença era um dos objetivos expostos nos compromissos. O compromisso da confraria de Santo Amaro de Oeiras, por
exemplo, previa o apoio aos irmãos doentes com dificuldades económicas
e sem ajuda familiar:
“(…) caso que algum de nossos jrmãos, ou jrmaãs adoecerem, não
tendo com que se sostentar, que o mordomo tenha cargo de o fazer
saber ao juiz e escriuão pera todos jrem visitar, e da jrmandade socorrerlhe a sua necessidade pera se poder sostentar em sua doença (…).
E sendo tão pobre e doente que não tenha quem esteja com elle, de
noite estado mal Então os mordomos, e os officiais o acompanharão
cada hum huma noite com os jrmãos até Deos fazer delle o que for seu
seruiço. E jsto se entendera assi na terra, como no mar”442.
a qual se dirá no altar do Espiritu Sancto na igreja de Sam Miguel a onde temos nossa confraria, & irmandade” (Ibidem, p. 46). “ORDENARAM, segudo antigo costume que todos
os Doimngos do Anno se digua hua missa cantada pera sempre na nossa Capella, & altar
do Espirito Sancto, que sera a missa do dia da sesta do Espirito Sancto com seu esponso no
cabo o qual se dira pellas almas de nossos jrmãos defuntos” (Ibidem, 47).
439
Ibidem, 45.
440
Em 1741, detinha 5 embarcações, 4 delas referidas como navios e outra como nau. A
tipologia do que era referido como navio correspondia a uma embarcação de mar alto,
entre a nau e a caravela, com três mastros e com capacidade de transportar entre 80 a 150
toneladas ( Rodrigues, Op. cit., 80-81).
441
Rodrigues, op. cit., 77.
442
Compromisso da (…) irmida de santo amaro da freguesia do lugar de Oeiras, op. cit.,
fl. 3v.

157

Origens do Mutualismo em Portugal

É interessante notar ainda que, dentro do quadro dos objetivos assistenciais, a confraria do Espírito Santo considerava a solidariedade a todos
os mareantes em dificuldades, tanto do reino como estrangeiros:
“que todo o mareante assi natural destes Reynos como estrangeiro
que for roubado no mar, ou se perder, & vier dar a costa com naufragio, & por, sua proveza, e necessidadese socorrer a esta nossa jrmandade do Espirito Sancto, & fizer petiçam a mesa pedindo esmolla
llhe asseitarão a ditta petiçam, & conforme a calidade da pessoa, que
for sera socorrido, com esmolla que boamente se lhe poderem dar da
confraria, que sera por votos dos juizes, & mais officiaes da mesa”443.
A mesma confraria previa, igualmente, o apoio às viúvas dos confrades que não tivessem abrigo. Para estes e outros casos, a confraria sustentava, assim, um hospital 444:
“ficando alguas molheres velhas pobres, & veuvassem terem pessoa com
que, se possam agasalhar. & sepairã, estas taes sendo molheres de pescadores, & mareantes, que fossem nossos jrmãos (…) fazendo ellas petiçam a mesa, pedindo gasalhado avendo algua casa despejada no nosso
hospital que temos na rua direita da porta da Cruz, ou outra casa se lhe
fara hum aposento, para estar agasalhados todos os dias de sua vida”445.
Um outro problema que os mareantes enfrentavam era o da pirataria e
corso, feito sobretudo por muçulmanos, sediados nas costas norte africanas. A confraria de Alfama previa, precisamente, a ajuda no esforço financeiro para o resgate dos mareantes cativos.
“Se algum nosso jrmão o cativarem no mar, ou e terra de Mouros,
ou Turcos, & estando cativo tiver nesta cidade, ou em outra parte pay
ou may, ou mulher, jrmãos, ou filhos que ponham em ordem sua liberdade, & resqate. Fazendo petiçam a mesa de nossa jrmandade pedindo esmolla pela ajuda de seu resgate se lhe aseitara a tal petiçam, &
por votos dos juizes, & mais officiais da mesa o que lhes parecer se
Lapa, op. cit., 58.
Na Idade Média, o conceito de hospital não se restringia a um espaço de cura de doentes.
O conceito original englobava um espaço também de hospedagem dos viajantes e de outros
carentes de abrigo e outros cuidados. Neste sentido, quando os hospitais se tornam sinónimo
de apenas lugar para cura de doentes, tornam-se dedicados aos mais pobres. Com excepção
de algumas doenças, as pessoas com posses curavam-se em casas. A confraria do Espírito
Santo de Alfama geria o Hospital do Espírito Santo, fundado em 1470. Este hospital foi
desactivado, mais tarde, com o surgimento do Hospital Real de Todos os Santos de Lisboa,
(Mouro, Solidariedade e Mutualismo: um espaço partilhado, 179)
445
Lapa, op. cit., 59.
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lhe dara por despacho posto abaixo da ditta petiçam no qual todos
assinara, que sera a esmola, que derem ao menos oito mil reaes &
dahi para cima o que lhe quiserem”446.
No século XIX, tal como noutros contextos nacionais447, os compromissos marítimos foram obrigados a reformar os seus estatutos de forma a
compatibilizá-los com o novo regime liberal. Neste período, tal como as
corporações, as confrarias eram vistas pelos novos governantes como instituições depositárias dos valores do Antigo Regime e, assim, como entraves
ao desenvolvimento económico e social. Na prática, a lógica de entreajuda
das confrarias, norteada por princípios da caridade cristã era considerada
incipiente e pouco racional, estando a ser ultrapassada em toda a Europa
Ocidental por modelos de solidariedade mais alargados.
No contexto de busca de novas fronteiras de intervenção na sociedade, muitas confrarias sofreram várias mutações, desde os seus estatutos
jurídicos, transformando-se comumente em montepios ou associações de
socorros mútuos, às condições de admissão, tendendo a abrir-se a todos os
que aceitassem os seus encargos e estatutos, inclusive a mulheres solteiras
e casadas que tivessem autorização de seus maridos ou dos pais, no caso de
serem menores. As suas regras contributivas e garantias asseguradas aos
membros complexificaram-se, mas não perderam, todavia, algumas das
suas características ancestrais.
No que respeita às condições de admissão nota-se uma progressiva
evolução, contrariando o exclusivismo pré-moderno. No entanto, as primeiras instituições mutualistas inauguradas entre as comunidades marítimas, mantinham-se fechadas a elementos exteriores. O pioneiro Montepio
dos Pescadores do Seixal, por exemplo, com alvará de 1852, admitia unicamente pescadores e pescadoras, mais precisamente os donos e donas das
embarcações de pesca448.
Em 1858, a Corporação Marítima de Sesimbra, reforma os seus estatutos, criando um Montepio Especial Marítimo para dar cumprimento
à portaria do excelentíssimo senhor governador civil de Lisboa, de 8 de
janeiro daquele ano. “A antiga confraria do Espírito Santo da Corporação
Marítima Da Vila de Sesimbra continuará a subsistir debaixo do mesmo
Ibidem.
Medina, Asociaciones de Pescadores en el centro costero de Asturias. Cofradías, Gremios
y Rulas en los siglos XIX y XX.
448
Alvará de 4 de novembro de 1852, aprovando os Estatutos do Montepio dos pescadores
do Seixal, Legislação Régia, Livro 1852.
446
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título e será composta dos donos das armações de pescas, mandadores de
terra e do mar, arrais de barcas e botes e por todas as companhas que se
empregam no trato de pescar”449.
Por “empregues no trato de pescar”, como também referia a Confraria do
Corpo Santo dos Marítimos da Cidade de Tavira, entendia-se outros ofícios
como “os calafates carpinteiros da Ribeira. Porque de muitos anos a esta parte
está assim esse costume e eles gozam dos privilégios e liberdades que os mariantes teem”450, para além das “irmãs e as Mulheres, que têm as mesmas regalias que os seus filhos, irmãos e maridos se forem exatos contribuintes”451.
Destaque-se todavia a supra referida evolução temporal com recurso
aos estatutos de uma mesma instituição. Na Corporação dos Pescadores
da Vila de Póvoa do Varzim, segundo o compromisso de fevereiro 1791:
“Para ser admitido como irmão, é necessário ser atual pescador
de bons costumes e maior de 14 anos, ter domicílio na Vila e freguesia
ou ao menos nos lugares contíguos a ela; ter exercido a pescaria na
Vila por espaço de 4 anos contínuos, imediatamente anteriores à data
de aceitação. É considerado pescador Todo aquele que, sem dolo nem
malícia, se empregar no exercício da pescaria, levando a sua vida por
este emprego e arte. Ao menos a maior parte do ano. Aceite o pretendente presta juramento aos Santos Evangelhos de cumprir o que pelos
estatutos lhe é ordenado”452.
No Montepio dos Pescadores, Artistas e Agricultores da Póvoa do
Varzim, fundado em 1862, era já “a reunião de todos os indivíduos nacionais e estrangeiros residentes nesta vila da Póvoa do Varzim e freguesias
anexas no concelho, quer eles se dediquem à pescaria quer se empreguem
na agricultura ou em qualquer indústria, profissão, arte ou ofício”453.
Também o Montepio do Corpo Santo de Peniche, sob a proteção da
Senhora da Boa Viagem, segundo os seus estatutos de 1865, previa “socorrer os marítimos operários artistas e mais pessoas de qualquer classe
da Vila de Peniche ”. Podiam aliás “fazer parte da sociedade as pessoas de
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra,1857-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S
450
Processo da Confraria do Corpo Santo da Cidade de Faro, 1866-1902. BAHMOP
DGCI-RCI-1S
451
Processo da Confraria do Corpo Santo dos Marítimos da Cidade de Tavira, 1867-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S
452
Citado por Cardoso, O Poveiro, 7-8
453
Processo do Montepio dos Pescadores, Artistas e Agricultores da Póvoa do Varzim,
1862-1881. BAHMOP DGCI-RCI-1S
449
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ambos os sexos e de qualquer idade ou posição social contando que não
sejam consideradas hostis aos interesses da sociedade ou possam vir a promover a sua ruína semeando nela por qualquer maneira a discórdia entre os
associados”454. As mulheres eram enquadradas por estas associações quase
sempre na dependência dos homens, enquanto mulheres, filhas ou irmãs,
perdendo direitos sempre que alterassem o seu estatuto: “a viúva ou filha
que casar com um indivíduo que não pertence à sociedade”455.
No que respeita à administração, a comissão instaladora do Montepio
dos Pescadores do Seixal previa nomear de entre os donos de embarcações,
quatro que formariam a Comissão administrativa. Cabia a esta nomear um
Facultativo e um Farmacêutico, verificar a indigência de qualquer sócio
doente, para se lhe dar o subsídio, inscrever em cada receita o grau de parentesco de cada doente e a sua dependência face ao “chefe de família”, o
nome da embarcação a que pertencia. Era ainda competência desta comissão
organizar a festividade do padroeiro S. Pedro, para o que o Montepio contribuiria, “quando não faça míngua aos socorros indispensáveis nas doenças”.
No dia 30 de junho de cada ano a Comissão reunia os donos das embarcações, a quem eram patentes os livros da receita e despesa, passando-se à eleição de nova Comissão, que era direta, à pluralidade relativa,
sendo presidente o mais velho da Comissão456. A reunião dos confrades,
com diferentes designações e competência na Idade Média e Moderna,
assumia progressivamente a designação e funções dos órgãos soberanos
das restantes associações oitocentistas.
A assembleia, como único órgão com poderes eletivos e deliberativos
integrava todos os membros da instituição: “aos sócios assistem iguais
direitos a votarem e serem votados para os cargos desta sociedade, tomar
parte na assembleia geral logo que tenham recebido o seu diploma e pago a
respetivajoia devendo para serem eleitos saberem ler escrever e contar”457.
A participação associativa era tida como uma obrigação incontornável:
“Os confrades, em quem concorrerem os requisitos necessários tanto para
eleger como para serem eleitos, não se poderão recusar a votar nem a aceitar os cargos da confraria senão por impossibilidade física ou moral, que
comprovarão por documento458.
Processo do Montepio do Corpo Santo de Peniche, 1865-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S
Processo do Montepio do Corpo Santo de Peniche, 1865-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S
456
Alvará de 4 de novembro de 1852, aprovando os Estatutos do Montepio dos pescadores
do Seixal, Legislação Régia, Livro 1852.
457
Processo do Montepio do Corpo Santo, Peniche, 1865-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S
458
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra, 1857-1904.
454
455
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Ilustração 21 – Subscritores da ata de aprovação dos estatutos
do Montepio do Corpo Santo em 1865459

No que respeita aos cargos executivos, estas associações mantêm especificidades ao longo de todo o século XIX. Por exemplo, a Confraria do Senhor
Jesus dos Mareantes da freguesia de Santa Maria Maior, de Viana do Castelo,
já na segunda reforma dos seus estatutos em26 de Outubro de 1884, mantinha
que para “administrar os negócios da confraria haverá uma delegação, que se
denominará mesa ordinária (...) composta de 7 membros, sob a designação
de Provedor, Escrivão, Tesoureiro, Procurador, e três Mordomos”, que para
além da gestão e prestação de contas tinha a incumbência de “Assistir a todos
os actos do culto, e acompanhar a confraria quando sair incorporada”.
Era sobretudo aos mordomos que estava atribuída a responsabilidade
de “Velar pela conservação dos paramentos e alfaias e bem assim pelo
asseio e boa disposição dos ornatos da capela e altares. Promover tudo o
que julgar, conveniente indispensável para a decência e aumento do culto,
visitar os irmãos a quem, por motivos de enfermidade, a confraria preste
subsídios e informar a mesa das circunstâncias em que se encontra os subsídios, a fim de evitar abusos. Dar parte à mesa do falecimento de qualquer
BAHMOP DGCI-RCI-1S
459
Processo do Montepio do Corpo Santo de Peniche, 1865-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S
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irmão para se lhe fazerem os competentes sufrágios. Assistir aos atos do
culto e acompanhar a confraria quando sair incorporada”460. Ou seja, a dimensão religiosa e assistencial mantinham-se estreitamente relacionadas.

Ilustração 22 - Estatutos da Confraria do Senhor Jesus dos Mareantes da
freguesia de Santa Maria Maior - Viana do Castelode 26 de Outubro de 1884461.

No entanto, a sobrevivência mais significativa das práticas medievais
nas instituições oitocentistas relaciona-se com um sistema contributivo exclusivo desta tipologia associativa. Na maior parte destas instituições, os
“fundos da confraria são 3% deduzidos do valor de todas as pescarias que
se venderem na lota e fora de mar. Os responsáveis por este produto são
os mandadores das armações e os Arrais de barcas e botes como representantes de suas companhas”462. Este sistema de contribuições coexistia com
um sistema distinto para os que não pertencessem à “classe marítima”, em
que os sócios pagavam uma joia e cotas semanais463.
Reforma dos estatutos da Confraria do Senhor Jesus dos Mareantes da freguesia de
Santa Maria Maior - Viana do Castelode 26 de Outubro de 1884. Arquivo dos Governos
Civis da SGMAI.
461
Reforma dos estatutos da Confraria do Senhor Jesus dos Mareantes da freguesia de
Santa Maria Maior - Viana do Castelode 26 de Outubro de 1884. Arquivo dos Governos
Civis da SGMAI.
462
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra, 1857-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S
463
Processo do Montepio do Corpo Santo de Peniche, 1865-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S
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Ilustração 23 - Estatutos do Montepio dos Pescadores,
Artistas e Agricultores da Póvoa do Varzim464.

Os fundos das confrarias tinham uma aplicação diversificada, em que
se destacava o culto, a sufragação das almas e a assistência aos confrades
em situação de vulnerabilidade, mas em que pontuam outras situações menos comuns no restante movimento confraternal. Veja-se o plasmado no
compromisso da vila de Sesimbra:
“Os fundos da confraria terão a aplicação seguinte: Para a conservação da capela do Espírito Santo e do edifício contiguo; Para os
necessários arranjos da igreja, suas alfaias e instrumentos. Para uma
missa cantada no dia do Espírito Santo e outra em dia de são Pedro;
Para ter um capelão que diga missa aos domingos e dias Santos na dita
capela, esperando pelos marítimos que estiverem no mar o tempo conveniente na conformidade dos breves apostólicos, de cuja as regalias a
confraria goza; Para a conservação e fornecimento da sua botica; Para
os ordenados do Boticário e dos facultativos de partido da confraria e
do andador, encarregado por arranjo da capela, conforme os ajustes
celebrados com a mesa; Para a gratificação de um cartorário e procuProcesso do Montepio dos Pescadores, Artistas e Agricultores da Póvoa do Varzim,
1862-1881. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
464
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rador; e para a reconstrução, reparos e conservação dos calhãos, aonde residem a maior parte do ano, grande número de confrades pertencentes às campanhas empregadas nas armações de pesca desta Costa.
Quando no cofre existirem quantias que não sejam imediatamente
precisas para satisfazer as pensões com correntes e encargos do mesmo
cofre, a mesa da confraria as poderá mutuar com o juro de 5%, havendo
boas hipotecas e fazendo-se escrituras, conta todas as seguranças”465.
Para além de empréstimos aos sócios, algumas confrarias tinham ainda um sistema se seguros mútuos, como é exemplo a prática presente na
confraria de Póvoa do Varzim, em que o “Sócio pescador, que, por naufrágio ou sinistro, sofrer prejuízo total no seu barco de pescaria, receberá uma
quarta parte proporcional em que for avaliado o prejuízo, como auxílio
desta associação e poderá requerer à direção para lhe ser confiado o restante preciso para a compra do novo barco, ficando este hipotecado e pagando
dessa quantia os juros de três por cento” 466.
Por outro lado, se em oitocentos, mesmo antes de se formalizarem enquanto associações de socorros mútuos, as confrarias marítimas estipularam
estatutariamente já um conjunto de benefícios tabelados para os seus sócios
semelhantes aos das associações modernas, como a da Vila de Sesimbra;
“Logo que qualquer. Dos confrades mostrar legalmente impossibilidade, física ou moral, carência absoluta de meios de subsistência
ou achar-se em idade avançada e sem meios de poder viver, terá direito enquanto durarem estes motivos a ser socorrido com uma pensão
em relação à sua categoria, pela forma seguinte: se for simplesmente
companheiro de parte, receberá diariamente a quantia de 120 réis;
se for arrais e sócio de bote de segunda ordem 140 réis; se for arrais
e sócio de bote de primeira. Ordem 160 réis; se for arrais e dono de
barca 200 réis; se for mandador do mar que contribuísse com duas
partes ou mais 200 réis; se for ou tiver sido dono de embarcação de
armação 240 réis; se for ou tiver sido mandador de Terra que contribuísse com 2 partes ou 240 réis e se for ou tiver sido dono de armação
e mandador de Terra 480 réis”467.
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra, 1857-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
466
Processo do Montepio dos Pescadores, Artistas e Agricultores da Póvoa do Varzim,
1862-1881. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
467
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra, 1857-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
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Outras instituições mantiveram formulações imprecisas que deixavam
ao critério das direções os auxílios a prestar e os limitavam aos mais carenciados, aproximando-se assim do tradicional assistencialismo, como a
Confraria de Tavira, onde:
“É regalia privativa dos marítimos pobres e miseráveis, o poderem ser socorridos pelo juiz com as esmolas e auxílios que lhe forem
requeridos, não excedendo as possibilidades da casa e não se deixando dominar de vanglória ou paixão”468.
O que é facto, todavia, é que a expressão dos gastos destas instituições
na assistência, nomeadamente na área da saúde, demonstra uma especialização do seu papel social na área dos socorros mútuos. O compromisso de
Olhão, por exemplo, apontado como “o mais rico do Algarve”, no biénio
de 1867/68, de uma despesa total de 1312$200 reis, despendia 1076$00 na
assistência aos sócios doentes, o que representava 87% dos gastos. Note-se
ainda que metade dessa quantia foi dedicada ao pagamento dos salários do
médico, boticário, sangrador e criado. No biénio seguinte, os rendimentos
totais do compromisso ascenderam os 734$000 reis enquanto as suas despesas quantificaram-se em 729$00. Do cômputo das despesas, 550$000
reis foram alocados a despesas com a farmácia469.
Tal como as restantes, estas associações, assumindo um conjunto de
obrigações com os seus associados, foram obrigadas em alguns casos a
rever o seu sistema de contribuições, como aconteceu com a mesa da corporação de Sesimbra, que convocou os confrades para uma assembleia geral em 1879 com o propósito de lhes propor “acrescentar aos rendimentos
da confraria mais uma verba de receita, por julgar preciso este aumento
para melhor preencher e satisfazer os encargos da mesma, e era que cada
armação pagaria dez mil reis, cada barca mil e duzentos reis e cada bote
seiscentos reis anualmente”470.
Em suma, a análise na longa duração da documentação conservada sobre as instituições criadas nas comunidades marítimas desde a Alta Idade
Média sugere que as práticas de mutualidade tiveram um papel preponderante no apoio aos mais vulneráveis, bem como na gestão de riscos inerenProcesso da Confraria do Corpo Santo dos Marítimos da Cidade de Tavira, 1867-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
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Arquivo Histórico de Olhão, Compromisso Marítimo de Olhão, Orçamento de receita
e despesa para os anos económicos de 1866/75. Citado por Brandão, op. Cit., 68 e 76-77
470
Processo da Corporação Marítima do Espírito Santo da Vila de Sesimbra, 1857-1904.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
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tes às atividades marítimas. Asseguraram ainda o acesso ao crédito para a
sustentação dos necessários aprestos.

Ilustração 24 – Conta da receita e despesa da Confraria
do Corpo Santo dos Marítimos da Cidade de Faro471.

Com um regime de contribuições único, baseado numa percentagem
sobre o produto da pesca e abrangendo praticamente todas as esferas da
vida social, estas instituições inseriram simultaneamente as formas de cooperação e mutualidade mais longevas e mais sofisticadas.

Processo da Confraria do Corpo Santo dos Marítimos da Cidade de Faro, 1866-1902.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
471
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4. O MUTUALISMO NA TRANSIÇÃO
PARA A MODERNIDADE
4.1 Seguros mútuos entre as comunidades rurais
Segundo a obra da historiadora Margarida Sobral Neto, a experiência
de autogoverno das comunidades rurais recua à Alta Idade Média e assentava em normas e práticas de usos e recursos comuns (terras de pastagens,
água), na maior parte dos casos geridos por instituições informais, como os
conselhos de vizinhos, e abdicando de regulamentos escritos472.
Entre as fontes disponíveis para compreender o funcionamento destas
instituições multiseculares destacam-se os testemunhos dos observadores
da sua sobrevivência nas zonas de montanha durante os séculos XIX e
XX. Um dos exemplos mais recuados desta observação etnográfica está no
diário do Padre Manuel José Martins Capela, datado dos anos entre 1891
e 1913, transcrito por Tude M. de Sousa, no seu artigo “Comunalismo na
Serra”, publicado em 1922 na revista Terra Portuguesa.
Este testemunho aponta para instituições informais mas de natureza
democrática e inclusiva, nomeadamente no que respeita à participação feminina. É de destacar igualmente a referência às penas e multas, designadamente pela não participação no órgão de decisão coletiva:
“O regedor chama e convida para a junta por um dos seus cabos todas as cabeças de casal, quer sejam homens, quer mulheres (...).
Ali, na Carreira, ao ar livre é que os povos da freguesia fazem as suas
juntas, as suas sessões publicas, verdadeiramente democráticas, o seu
senado, o seu parlamento, e ali discutem, fazem leis puramente paroquiais, impõem penas e multas e dão força ao regedor para fazer cumprir as suas decisões (...).
Cada um dos representantes pode propor melhoramentos locais e
reformas; combater abusos e denuncias falsas, e pugnar pelo cumprimento restrito dos usos e costumes da freguesia e de utilidade publica
472

Neto, O Universo da Comunidade Rural (Época Moderna), 317-319.
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(...) Ali tudo é decidido depois de bem discutido com a maior liberdade e
independência por maioria de votos nominais. As mulheres representantes do casal tem voto e iguais direitos aos dos homens. O regedor condena a representante que sendo chamada para a junta não compareça.”
O padre Manuel Capela descreve também as competências deste órgão e as atividades agrícolas e pastoris que se realizam com base na cooperação e mutualidade:
“É uso e costume fazerem-se os caminhos públicos e de utilidade
da freguesia? Fazem-se. É uso e costume concertar e limpar as levadas
da agua de cima e de baixo? Marca-se dia, concertam-se e limpam-se.
É de uso e costume concertar e preparar os fornos, as cabanas para as
vigias dos gados se recolherem durante a noite, guardando os mesmos
gados nos montes de Lamas? Marca-se o dia e concertam-se. É uso e
costume marcar-se dia para entregar os gados à vezeira em Lamas?
Marca-se e entrega-se. É uso e costume marcar-se dia para fazer as
segadas de todos os moradores em um dia? Marca-se e fazem-se. É
preciso apurar-se algum dinheiro como receita para as despesas da
freguesia? Marca-se dia para fazer carvão, faz-se, e todos entregam a
parte que lhe tocou na repartição”473.
O etnógrafo Tude de Sousa publicou também vários estudos na alvorada do século XX sobre o Regímen Pastoril dos Povos da Serra do Gerês.
Nestes, regista a memória de diversas práticas de organização do trabalho ou gestão de recursos comuns, como as vessadas, cavadas, esfolhadas
segadas ou malhadas, serviços de lavoura e sementeira em comum, por
um lado, e a partilha de lagares do povo ou as águas partidas, por outro.
Destaque-se aqui duas dimensões que perdurarão no movimento confraternal e mutualista, as rezadas e os contratos. As primeiras consistiam em
reuniões para rezar pela alma dos defuntos da comunidade. Tude descreve
uma rezada em Vilar da Veiga:
“No dia 20 de janeiro de cada ano, sem ser preciso aviso ou convocação, porque o dia e o costume o marcam, reúne-se o povo da freguesia em um lugar já certo, ao ar livre, a fim de fazerem uma rezada
ao Mártir S. Sebastião. Todos, homens com a cabeça descoberta, mulheres e menores das diversas casas da freguesia e das povoações vizinhas que à mesma pertencem, se dispõem, uns sentados, outros de pé,
sendo a hora da reunião anunciada por um repique no sino da Igreja.
Diário do Padre Manuel José Martins Capela (1891-1913) Citado por Tude M. de
Sousa, “Comunalismo na Serra”, 98-100.
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A presidência para o ato faz-se por escala, já antiga, entre os homens casados, seguindo-se anualmente a ordem cronológica dos casamentos para assim servirem à roda todos os casados. Este presidente
ou mordomo, reunidos todos, toma então a palavra e pelo rol que tem,
diz: “ F....é obrigado a rezar ao Mártir S. Sebastião um Padre Nosso.
O individuo nomeado avança, ajoelha no meio do terreiro e de
mãos postas todos rezam o Padre Nosso, dizendo antes o presidente:
Em louvor do Mártir S. Sebastião. Se sucede da mesma casa haver
mais do que uma pessoa (marido, mulher, filho ou criado) quatro, por
exemplo, o nomeado ao levantar-se, diz: «Estamos quatro e as quatro
pessoas ajoelham, rezando-se quatro Padre Nossos. E assim sucessivamente, até terminar a rezada. O dia considera-se santificado até
que a reza termine, ninguém trabalhando senão depois disso.
A este presidente pertence também acompanhar os enterros com a
cruz, acompanhar o abade pela Páscoa na colheita do folar e acompanhar o Viatico. Quando algum a quem pertença não queira desempenhar tais encargos, paga 3 ou 4 mil réis a quem o substitua neles.
Esta é a rezada de S. Sebastião, mas fazem-se ainda outras, a todas as quais sucede ressentirem-se da decadência em que vão caindo
outros costumes tradicionais, havendo já muitas rezadas em que falta
a representação de muitas casas. É no fim desta rezada que se arrematam as esmolas em géneros (azeite, vinho, grão, carne, etc.), dadas
aos diferentes santos que têm festividades na freguesia e que são levados pelos tesoureiros das respetivas comissões”474.
O excerto transcrito dá a conhecer uma prática de sufragação das almas e culto religioso organizada pelas comunidades rurais com evidentes
paralelos com as confrarias. Os nomes dos cargos, as suas competências e a
vocação destas instituições de tradição oral indiciam que as mesmas poderão
ter estado na origem do movimento confraternal, que no período medieval
se desenvolve nas áreas urbanas e nos pequenos aglomerados, não se estendendo este processo de institucionalização através de normas escritas até às
zonas de montanha. É de sublinhar que, apesar de assente na tradição oral, a
normatização não está ausente destas práticas, que, como ilustrado, contemplam inclusivamente penalizações para o não cumprimento das mesmas.
A outra instituição de tradição oral descrita por Tude de Sousa são os
contratos. Estes consistiam na partilha de ganhos e prejuízos no regímen
474

Sousa, Regímen Pastoril dos Povos da Serra do Gerês.

171

Origens do Mutualismo em Portugal

de gados, estandoassim na origem das mútuas de gado que analisaremos
adiante. Segundo o autor, “havia varias formas de contratos, sendo os mais
vulgares a perdas e ganhos, ou só ganhos. Em qualquer dos casos dão-se a
meias, comprando-os uns (senhorios) e sustentando-os outros (pensadores).
Quando resolvem vende-los, os ganhos, se os há, são repartidos por igual. O
ganho é o que os animais rendem a mais do casco, que é o nome que se dá ao
seu custo. Havendo perdas, isto é, havendo diminuição de valor, desastre ou
morte, a parte que recebeu o gado indemniza em metade o valor da perda”475.

Ilustração 25 –Abrigo de Pastores na Serra do Gerês 476

Ainda no âmbito destes estudos publicados por Tude de Sousa na revista
Portugália, são dados a conhecer os primeiros regulamentos escritos destas
práticas comunitárias, designadamente na Serra do Gerês, apontando para a
ideia da formalização de costumes e tradições orais muito recuadas e, mais
uma vez, para regimes simultaneamente normativos e democráticos.
Do Livro que hade servir para o Rol Viseira das Vacas da freguezia de
Santo António do Villar da Veiga. Feito no anno de 1882; reformado na
forma do antigo, por se achar arruinado, sem mudança de costumes, que
vai a ser a signado por todos os Vezeiros, o etnógrafo retirou um excerto
475
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relativo aos “Usos e custumes da Vezeira das Vacas da freguezia do Villar
da Veiga, concelho de Terras de Bouro comarca de Vieira”. A Vezeira era
uma outra instituição, muito comum nas comunidades pastoris, que consistia na repartição e organização comum do pastoreio.
Segundo os usos e costumes supra referidos:
“Primeiramente hé de costume d’esta Veseira pelo derradeiro domingo de Abril de cada um anno depois da missa conventual a juntarem-se os Veseiros no sitio da Moldeira, a juntarem-se todos os que
tem Vacas, e na quelle dia não são avisados porque o dia os chama pelos costumes neste dia se fas a eleição do procurador da dita veseira e
o Juis que fica servindo, o que no anno antecedente serviu de procurador e o Juis que acaba n’esse dia dá juramento ao que entra; antes de
isto dá execução aos seus erros que são os d’ seu anno, e depois o Juis
novo dá Jurantento ao seu procurador novo que é eleito pelo acordo,
que expediu no mesmo dia; e o novo Juis com o seu procurador elegem os seis homens da falla para governarem o que for para bem da
dita Veseira. Hé costume n’este dia detreminar os dias para cobrir as
cabanas, que se chama dia de covaes”477.
Este excerto ilustra que a organização incluía diferentes órgãos sociais, uma reunião em que participavam todos os interessados e que elegia
os cargos com funções administrativas. Esta reunião ordinária elegia os
dois dirigentes máximos que por sua vez elegiam um outro órgão executivo. A assembleia anual discutia ainda os trabalhos comuns a executar.
Mais uma vez estão presentes as multas pecuniárias pelas faltas ao
cumprimento dos deveres comuns, bem como as justificações aceites para
as mesmas faltas:
“Todo o Veseiro que não for guardar os seus dias quando lhe tocar, dando-lhe recado pagará os costumes a Veseira, e mil e duzentos
para o que lá fica a guardar á sua custa, excepto se tiver causa de
justiça ou doença como a tras se declara a respeito dos covaes, mas
n’este caso dará recado antão ao que se segue de baixo da mesma
pena e o tal recado será dado de vespera pela manhã, e quando pelo
acordo for mandado mudar a Veseira, os pastores a mudarão.
Estes são os usos e costumes d’esta Veseira que sempre se oveservarao de tempo a tempo que não há memória nem noticia, e sempre
Usos e custumes da Vezeira das Vacas da freguezia do Villar da Veiga, concelho de Terras
de Bouro comarca de Vieira, transcritos em Sousa, Regímen Pastoril dos Povos da Serra
do Gerês.
477
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assim se oveservarão e por essa razão se mandarão lançar estes ditos
usos n’este dito livro para memoria e para que sempre permaneção e
todos observem na forma d’elles e os asignan todos os Veseiros que de
presente se achão e de futuro se seguirem”478.
Do Livro dos esclarecimentos da sociedade de 108 vezeiros para as
guardas na serra do Gerez, d’esta freguesia de Rio Caldo, Tude de Sousa
retira vários artigos regulamentares que apontam para a prática de processos eletivos, neste caso com a exclusão das mulheres, de obrigações
comuns e prestação de contas dos eleitos para os cargos administrativos
aos restantes membros da sociedade:
“Que se reunirão todos os outorgantes no sitio de Sam Pedro d’esta freguezia no terceiro domingo do mez de Abril de cada um anno,
sem que para isso sejão havisados, pois que o dito dia não pode ser alterado, e por isso so este mesmo dia os chama a esta reunião, e o que
faltar a ella sendo dos gerentes que são seis que entre elles outorgantes escolheram no dito terceiro Domingo de Abril e que poderão ser
escolhidos por maioria de votos ou por illeição annoal que n’aquelle
dito dia farão, o que d’estes faltar depois de serem elleitos pagarão
sessenta reis, e sendo dos mais outorgantes por cada um que vinte reis
assim como faltando as mais rioneõs pagarão as mesmas quantias
assima referidas não mostrando legitimo impedimento seguindo-se
quanto á falta dos gerentes o antiguissimo costume.
Que n’este dia os gerentes darão suas contas da receita e despeza
que houverem feito a beneficio d’este contracto aos novos gerentes
que na forma supora forem elleitos perante todos os outorgantes que
presentes estiverem naquelle domingo terceiro de Abril.
Que nenhum dos outorgantes se podera escusar de ser gerente logo
que seja elleito e serio substituidos todos os annos se assim intenderem todos os outorgantes não sendo gerentes nunca os outorgantes molheres”479.
É de destacar, neste caso, a presença da mutualidade na gestão dos
prejuízos e de cooperação na reprodução do gado bovino:
“Que o pastor que perder ou deixar perder alguma cabeça de
gado e depois de aparecer morto de Lobo pagará mil e dozentos reis
avisará o dono, sendo obrigado a procural-o um dia e depois voltar
Ibidem.
Livro dos esclarecimentos da sociedade de 108 vezeiros para as guardas na serra do
Gerez, d’esta freguesia de Rio Caldo, transcrito em Sousa, Regímen Pastoril dos Povos
da Serra do Gerês.
478
479

174

Origens do Mutualismo em Portugal

com o dono a procural-o em dous dias e não o achando não pagará
a dita quantia, e só sendo que se ache morto do lobo pagarão todos
os pastores que lá estiverão a quantia assima imposta uma vez que
tenham tomado conta no dia da sua entrega.
Que os outorgantes que só tiverem vaccas vendendo-se o Boi o que
elle der será aplicado para a compra de oitro, e o que faltar será pago
por todos na razão de duas cabeças (Vaccas) ainda que as nãso tenha
n’aquella occasião e dalli para sima conforme as vaccas que tiverem,
assim como respeito ao preço do Boi; em tempo de inverno será pensado por giro entre todos que tiverem vaccas um dia ainda que as não
tenhão, e tendo mais de duas vaccas pensará conforme as que tiver”480.
A prática de seguro mútuo no que respeita às perdas de gado bovino, que
como veremos estará na origem das primeiras instituições mutualistas modernas entre as comunidades rurais, está presente noutros acordos, como o
do lugar da Igreja, Sá e Barzias, no qual os moradores que quisessem entrar
eram obrigados a fazer um depósito de seis mil reis. Este contrato previa:
“Que mais condecionavão entre si eles autorgantes, que tal caso
que ao futuro possa haver qualquer prejuizo em seus gados graúdos
por queda, ou comida do Lobo ficarão obrigados um por todos, e todos pou hum a ressarcir a perca a quem a tiver por metade do seu
valor a saber, sendo toiro tres mil reis, e sendo Baca de trabalho, ou
boi seis mil reis”481.
Outro exemplo ainda de um testemunho destas práticas é o estudo de
Rosa Peixoto sobre as Formas de vida comunalista em Portugal, divulgado na Exposição Nacional do Rio de Janeiro em 1908. Segundo este,
“Ainda subsistem em Portugal, como nos outros países europeus,
numerosos vestígios do regime agrário comunalista. É principalmente
na Serra – pois na Ribeira só perduram resíduos fracionados e diluídos
– que coexiste a posse individual, exclusiva e hereditária do solo com
o domínio coletivo de uma ou mais zonas territoriais, e, intermediariamente, com as outras formas de transição evolutiva do regime pastoril
para a livre e plena propriedade dimanada do direito quiritario”482.
Rosa Peixoto debruça-se sobretudo nas formas de gestão e na sua permanência nos órgãos de administração locais:
480
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Sousa, Regímen Pastoril dos Povos da Serra do Gerês.
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“Grande parte das dezenas de milhares de hectares de terra baldia portuguesa estão submetidos à administração legal das juntas paroquiais. Mas de facto, tudo quanto se relacione com a fruição e modo
de aproveitamento dos maninhos é deliberado, não pelas juntas nem
outras estancias hierarquicamente dominantes, e sim pelos sufrágios
de assembleias de todos os interessados (...).
Estas assembleias populares e locais, já caminhando aceleradamente para o desuso, e sobretudo nas altitudes inferiores, imprimem
inicialmente todo o caracter aos despojos do viver comunalista. Na vasta chã de S. Vicente, na Serra das Alturas e nos restantes povoados de
Terras de Barroso, as reuniões dos agregados sociais têm lugar, de ordinário, na casa do forno, num largo, no adro ou no cruzeiro e, em geral,
depois da missa. Antecipadamente e em regra dois ou três homens previnem os moradores, sob a determinação previa do regedor, anunciando
outra vez e no próprio dia, com um chifre ou uma buzina, a aproximação da assembleia. E então que se resolvem melhoramentos e concertos, e ainda, em parte, se distribui a justiça, - ou sobre queixas acerca
de terrenos comuns indevidamente absorvidos por outrem, ou acerca da
invasão de gados em domínio privativo dos reclamantes. Dois árbitros,
logo nomeados, averiguam e, no ultimo caso, assinalam a seu tempo o
prejuízo, fixando a indemnização. E esta é paga sem reservas, pois que
a seu tempo o reclamado poderá também querer justiça.
Os conselhos da Terra de Miranda, realizados depois da missa
conventual, não só decidem sobre os concertos e as coutarias, as
pastagens e as lenhas, mas ainda acerca do cultivo dos bens dos santos. Destes, efetivamente, alguns possuem lameiros e outras terras:
a Senhora do Naso é proprietária na Povoa; o Santíssimo é proprietário em Vila Chã; as Almas, aqui e em Palaçoulo. O granjeio destas
terras é comunal e se o santo nada possuí, então escolhem-se no
baldio umas belgas para seara, como em Cercio destinadas ao Santo
Cristo, trabalhando todos com afan, para o culto e para a festa”483.
Registe-se mais uma vez a intersecção entre a cooperação e a gestão
de recursos comuns e o culto religioso, evidente na passagem anterior.
Rosa Peixoto acrescenta:
“Os mesmos motivos, a repartição das águas, as sementeiras, os
reparos na igreja, a substituição do touro local obrigam aos ajuntos minhotos, iguais assembleias anunciadas previamente no Soajo,
483
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em Parada do Monte e em Cidadelhe pelo toque da carrapita. É ainda com esta buzina que se notificam as reuniões aos de Germil e da
Ermida, na Serra da Amarela, assistindo o regedor e os cabos, e harmonizando os interessados, na liquidação de pendencias, as seis figuras mais respeitadas, que são os homens do acordo.
Em Lindoso ainda os ajuntos são numerosos, os debates renhidos,
as sessões lentas e até às vezes adiadas. Com o corno, que é o buzio
chamado também noutros lugares o carrapito, previnem-se os moradores. De cada Casal assiste um sob a cominação, em caso de falta
não legitima, da tradicional pena de multa; mas se o assunto a discutir é capital apresenta-se a família inteira. As vedações, a sementagem
dos centeios e dos milhos, a guarda das uvas por escala e a vindima
geral são, como os outros assuntos já sabidos, motivo da consideração e decisões comunitárias. Um dos mais importantes, porem, é o
congresso em que se fixam os dois dias das segadas. O prazo é curto
porque sendo as leiras ou Cabeceiros diminutos e unidos, dentro da
veiga, uns aos outros, se isolassem as ceifas calcar-se-iam e estragariam os pães dos confrontantes.
(...) Mas não vindo o ensejo de molde a comentários minudentes,
basta consignar que as camaras transformaram uma parte desses acordos em posturas, como os homens do acordo, ou os seis da fala, são
em geral o regedor, os cabos e outras pessoas de mais ponderação e
experiencia. A adaptação ás circunstancias atuais, com os sofismas necessários, lembram o paganismo popular com as aparências cristãs”484.
Em meados do século XX, estas comunidades continuavam a chamar a
atenção de antropólogos e etnólogos, destacando-se o estudo de Jorge Dias
sobre Vilarinho das Furnas. A organização comunitária da aldeia e terrenos
contíguos caracterizou-se por uma cooperação especial entre vizinhos na
agricultura e, especialmente, nas atividades silvo-pastoris, racionalizando
o trabalho comum e a partilha de recursos naturais. Para a organização
da vida comunitária, os representantes das famílias reuniam-se uma vez
por semana em assembleias gerais, a que chamavam Juntas ou Ajuntes,
e, entre eles, elegiam um grupo de seis homens, designados pelos Seis do
Acordo, nomeando entre todos os eleitores casados, ordem de casamento,
o que teria a responsabilidade de dirigir os atos da comunidade485.
Peixoto, Formas de vida comunalista em Portugal, 73-83
Dias, Vilarinho da Furna, uma aldeia comunitária; Antunes, Vilarinho da Furna, memórias
do passado e do futuro.
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Sobre estas práticas temos ainda alguns testemunhos diretos que apontam para a importância da entreajuda no seio destas comunidades e, significativamente, estes auxílios no que respeita à hora da morte. Segundo o
testemunho de um vizinho de Vilarinho das Furnas no documentário realizado por António Campos em 1971:
“Todo aquele que não aderir às leis de Vilarinho que pertence à
junta é posto fora de vizinho. Por este meio, se se lhe virar um carro com mato ou lenha ninguém o pode ajudar a erguer. Se tiver um
mortório em casa, que morra qualquer pessoa de família, ele não tem
ninguém daquela povoação que lhe ajude a nada, nem ir buscar o caixão, ou chamar o padre, nem de qualidade nenhuma. Como, se se lhe
perder uma cabeça de gado, em qualquer sítio que faça falta chamar o
pessoal, então na povoação também não arranja. Terá que o procurar
fora da terra. Não há ninguém que lhe prestará socorro de cuidado
nenhum. Nem que seja um fósforo para acender o lume (...)”486.
Entre as comunidades estudadas na segunda metade do século XX,
destaca-se ainda Rio de Onor, uma realidade que se tornou conhecida
pela câmara de Michel Giacometti em 1963. É de recordar que em 1941,
segundo o Plano Geral para o Aproveitamento dos Baldios, a freguesia
tinha como propriedade comum cerca 75,5% da sua área total. Em 1975,
os terrenos de pastagem comum ainda se estendiam por 622.9 hectares, aos
quais acresciam 12.5 hectares, cultivados cooperativamente, ou seja cerca
de 50% da área da freguesia.
Todos os assuntos relacionados com a propriedade e os usos comuns
eram decididos em conselho, no qual se representavam todos os vizinhos,
um homem para cada família/casa. A ajuda mútua, no caso de perdas, também era responsabilidade deste órgão de direção. Além de administrarem
a propriedade da terra, os vizinhos realizavam conjuntamente vários trabalhos para melhorar a propriedade comum e a aldeia487. De acordo com
a tradição oral, os proprietários de pastagens particulares ao longo do rio
fizeram um acordo com o município, em tempos imemoriais, para integrar
os seus lotes na propriedade comum, permitindo a construção cooperativa
de uma lagoa, canais de irrigação, etc.488.
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Campos, Vilarinho das Furnas, 1971.
Dias, Rio de Onor: comunitarismo agro-pastoril.
Brito, Retrato de aldeia com espelho: ensaio sobre o Rio de Onor.
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Ilustração 26 - Posturas Porto Santo (1780-1781)489.

Mais uma vez recorrendo à obra da especialista Margarida Sobral
Neto, sabemos que, com o tempo, estas competências foram assumidas por
vereações eleitas e os seus regulamentos plasmados primeiro nos forais e
depois nas posturas municipais e paroquiais490. Desta forma é reconhecida personalidade jurídica coletiva a estas comunidades de homens livres,
unidos pelos laços naturais de vizinhança, num mesmo território ou lugar,
489
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ao mesmo tempo que lhes são reconhecidos o direito e a competência para
o exercício da autoridade pública na gestão dos seus interesses comuns491.
Os forais assumiam as comunidades populares como pessoa de direito
público, constituindo-se ao mesmo tempo como uma lei orgânica onde se
determinavam os direitos e deveres dos vizinhos nas suas relações de reciprocidade492. A regulamentação da vida social e económica do concelho
competia aos alcaldes, aos alvazis, juízes eleitos, aos delegados da coroa,
mas também às assembleias dos homens bons, dependendo a fixação de
novas posturas, segundo Alexandre Herculano, do sancionamento e consenso popular, assumindo estas assembleias uma ação determinante na definição dos direitos locais 493. A propriedade coletiva – bens do concelho,
os baldios ou os maninhos – era reconhecida pelas autoridades portuguesas até para efeitos tributários494.
Com efeito, para além destes estudos etnográficos, a gestão da propriedade comum – os maninhos, os baldios, os logradouros do povo –
mantém um lugar de destaque nas posturas municipais oitocentistas, que
determinavam a este respeito que “toda e qualquer pessoa que se apossar
ilegalmente de qualquer fonte, lago, caminho, servidão, ou logradouro público, ou excluir o povo do uso e servidão em que se acha incorrerá na
multa de dois mil reis e fica obrigado a restituir imediatamente no uso
público o objeto usurpado com precedência de vistoria da câmara”; ou que
“no uso dos pastos comuns será guardada a posse que a tal respeito houver
(…) e todo aquele que, contra as pessoas e legais determinações prejudicar
os direitos de outrem, incorrerá na coima de 20$00”495.
A venda de géneros alimentícios estava também rigorosamente regulamentada, com o objetivo de assegurar a qualidade e peso exato e evitar
a subida dos preços de modo a favorecer os povos, consagrando, segundo
Langhans, a reação popular aos desmandos dos comerciantes. O autor cita
vários exemplos de disposições nos códigos que visam disciplinar as transações económicas, punindo os açambarcamentos e fiscalizando os pesos e as
medidas, proibindo “açambarcar ou comprar para revenda (…) ou convidar
os vendedores a retirarem-se dos mercados ou feiras para retardar a venda”.
Fernão Lopes citado por Caetano, As corporações de ofícios: subsídios para a sua
história, 63.
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Brito, A aldeia, as casas: organização comunitária e reprodução social numa aldeia
Trasmontana (Rio de Onor).
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Algumas das funções comunitárias prescritas nestas normas serão assumidas pelas associações modernas, como por exemplo as de bombeiros
voluntários, com significativa profusão no século XIX. Alguns códigos estabeleciam: “Logo que aparecer qualquer incêndio, quer nesta vila, quer em
alguma das outras povoações do concelho, todo o chefe de família é obrigado a ir ou mandar uma pessoa em auxílio dele; e os vizinhos mais próximos
do sinistro, que tiverem poços ou chafarizes em seus prédios, os deverão
franquear prontamente para ser extraída a água necessária, e todo aquele que
faltar a alguma das circunstâncias referidas, pagará de multa mil reis”496.
Mas é de destacar sobretudo aquelas práticas que dão origem às mais
antigas associações mutualistas germinadas em contextos rurais – as mútuas de gado – patentes em normas como esta:
“Havendo nesta vila e terras do concelho convenção muito antiga para que se reparta por todos os lavradores o valor de boi ou
vaca que morre de doença, ou por algum desastre, e sendo muito
conforme à humanidade que assim se entreajudem (…), e só neste
caso, poderá ser repartida pelos lavradores”497.
Segundo Bugalho Pinto, a origem das mútuas de gado é germânica,
argumentando que há notícia destas instituições na Islândia desde o século
XII e que as práticas de comunitarismo presentes entre as tradições do
Minho têm, também na sua ótica, esta origem. O autor argumenta que, nas
comunidades em que os montes são usufruídos e os gados são apascentados em comum, “quando é necessário tomar deliberações ou abrir o cofre
para pagamento de indeminizações de sinistros causados pelo incêndio ou
por morte de gado bovino, pagamentos de contribuições paroquiais, etc.,
o chefe convoca os habitantes tocando, na véspera da reunião e no próprio
dia à hora fixada, a Carrapita (búsio), e logo todos, homens e mulheres, se
reúnem no sítio costumado ao ar livre”498.
O Inquérito às associações mútuas de seguro de gado bovino de 1936
data alguns dos compromissos escritos do século XVIII, mas que apenas
formalizavam acordos verbais pré-existentes. As mútuas de gado tendiam
a assumir uma pequena dimensão (uma média de cem sócios) e uma organização rudimentar. Os seus membros quotizavam-se para criar um fundo
Langhans, As posturas: estudos de direito municipal.
Postura Municipal de Peniche de 1843. Cit. Laghans, As Posturas: estudos de direito
Municipal, 372
498
Pinto, Doseguro mútuo de gado: estudo monográfico, estatístico e crítico das associações
mútuas locais encontradas no distrito de Viana do Castelo em 1915, 454.
496
497
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que assegurasse a compensação em caso de inutilização (por morte, doença ou acidente) dos animais de maior porte (geralmente gado vacum) que
fizessem parte da exploração agrícola de um dos membros499.

Ilustração 27 – Carta demonstrativa da localização das associações de
seguros de gados publicada por Bugalho Pinto em 1915500.

Os levantamentos são parciais, mas segundo os existentes, nas primeiras décadas do século XX existiam cerca de dois milhares destas instituições em Portugal. A sua proliferação atingia preferencialmente o Norte e
Centro do país, as regiões de pequena e média propriedade, e agregava
sobretudo camponeses. O engenheiro agrónomo Bugalho Pinto, em 1915,
inventariou 29 sociedades desta tipologia congregando 1416 sócios, uma
média de cerca de 48,8 por associação, no distrito de Viana do Castelo501.
Anunciação Belo, em 1921, detetou 21 no distrito do Porto. Já nos anos
trinta, o mesmo autor identificava 76 no distrito de Aveiro, 121 no de
Coimbra e 59 no de Leiria502. O Inquérito às associações mútuas de seguro
de gado bovino de 1936 recenseia 300 instituições no distrito de Viana do
Castelo, Bragança, Vila Real, Aveiro, Coimbra e Santarém.
Inquérito às associações mútuas de seguro de gado bovino de 1936.
Pinto, Doseguro mútuo de gado: estudo monográfico, estatístico e crítico das associações
mútuas locais encontradas no distrito de Viana do Castelo em 1915, mapa anexo.
501
Pinto, op. Cit.
502
Belo, “Associações de seguros de gado”.
499
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Os estudos sociológicos sobre as mútuas de gado destacam a importância da autorregulação e do interconhecimento como características fundamentais desta prática social, o que justifica a sua relação direta com
formas de cooperação tradicional seculares503. É de destacar, no entanto,
que os estudos da época integram esta tipologia de agremiação no conjunto de associações agrícolas, germinadas no período liberal, defendendo
que os antigos compromissos verbais tenderam a formalizar-se, “juntando
prescrições e condições formuladas pelo regulamento legal” que regia as
associações de socorros mútuos urbanas504.
A sua incipiente formalização e articulação em Portugal não pode deixar de se relacionar com o facto de em Portugal não existir legislação
específica para esta tipologia associativa, e, ao contrário do que sucedeu
noutros contextos nacionais, nunca se ter institucionalizado qualquer tipo
de seguros obrigatórios em meio rural. Com efeito, ao contrário do que
sucedeu com outras tipologias de associação que germinaram em contexto
rural, as mútuas de gado não se federaram a nível nacional. Na sua maioria
dispensavam a escritura pública, formalizando-se através convenção particular escrita ou até oral, alheando-se do poder político505.
Com base nos estatutos levantados por Virgílio Bugalho Pinto em
Viana do Castelo, em 1915, que se dividem em convenções verbais, particulares escritas e com escritura pública506, bem como no inquérito de 1936
é possível uma breve análise institucional destas agremiações.
O prefácio ao restabelecimento da Sociedade de Gado de Perre em
1800, considerada a mais antiga e cuja tradição oral faz recuar ao século
XVIII, revela a motivação e natureza destas instituições:
“os lavradores desta freguesia de S. Miguel de Perre, no Termo
de Vianna atendo a que os Bois do seu trabalho estão expostos a morrerem-lhes, ou tornarem-se inúteis, quer seja por moléstia quer seja
por desgraça, do que lhes resulta hum grande damno, que não podem facilmente remediar; e querendo ajudarem-se mutuamente, para
que esta perda lhes seja menos sensível, e de mais suave reparação,
Acordarão entre si formarem huã sociedade e Convenção, concorrendo cada hum dos socios com certa quantia, de cujo producto se
Henriques, “Formas tradicionais de cooperação: as mútuas de seguro de gado”.
Castro e Costa, Portugal du point de vue agrícole.
505
Santos, Guia prático das associações agrícolas em Portugal, 202
506
Pinto, op. Cit.
503
504
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extraisse hum certo sufragio e adjutorio, a favor daquelle dos mesmos
socios, aquem morresse, ou se inutiligasse algum Boi”507.
As normas transcritas por Pinto demonstram a simplicidade da organização mas alguns detalhes que demonstram o empenho na boa gestão destes
riscos comuns, com uma definição rigorosa dos objetos segurados, quantias
das indeminizações e suas graduações e procedimentos de averiguação.
“1º - Por quanto no Deposito desta Sociedade se acha a quantia de
trezentos e doze mil reis a render acrescendo o Fondo sem as
imentes precisões; Acordarão e determinarão os socios, que daqui endiante dará em cada hum dos annos hum quarto de milho
tão sómente pago pelo S. Miguel; E que por cada Boi de canga e
que seja da junta melhor, que morrer, se lhe dará de auxilio e de
soccorro a quantia de seis mil reis; contando porem que o Boi se
enterre, e nada delle ge aproveite para o que primeiro se ha-de
fazer exame e averiguação pelos quatro Elleitos desta freguesia, e
pelo Depositario desta Sociedade; por quanto, se o dono do Boi se
resolver a aproveita-lo, neste caso nada receberá da Sociedade.
2º - Declaração mais que esta providencia e soccorro só terá lugar
quando falte algum dos melhores Bois do jugo, pertencentes á melhor junta; porque morrendo o Touro, Bezerro ou vaca ou algum
Boi que não seja da melhor junta, que o socio tem, neste caso não
terá effeito o mencionado auxilio, e o socio nada receberá.
3º - Quando porem o socio não tenha senão huã Junta de Vacas, ou de
Bezerros, ou mesmo huã vaca só, ou Bezerro só; neste caso, pois
que elle concorre para a sociedade igualmente como os que tem
grandes bois, deve como elles receber igual auxilio pelo perda da
sua vaca ou do seu Touro, advertindo contudo, que se este socio
sujeitar ao jugo junta de vacas e outras de Touros, só a melhor
junta, qual ella fôr, é que será contemplada.
4º - Quando aconteça que se aleije algum Boi, vaca ou Touro dos
contemplados de maneira que não possa trabalhar, e que por isso
se mate, ou se venda ao marchante, o socio, dono delle receberá d’auxilio tres mil reis; mas com a declaração que primeiro
hade ser visto e examinado pelos quatro Elleitos e Depositario,
Condição esta absolutamente indispensavel para em qualquer
caso se receber o auxilio que competir em qualquer dos acontecimentos, em favor dos quais se instituiu esta sociedade.
507

Citado por Pinto, op. Cit., 29
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Estavam ainda previstas penalizações para os incumprimentos, nomeadamente a falta de pagamento das contribuições definidas, neste caso
em géneros:
5º - Quem não pagar pelo S. Miguel, ou pelo tempo costumado da
Arrecadação, o quarto de milho ajustado, será logo riscado desta
sociedade, sem ter direito para esperar os auxilios de futuro, nem
pedir o que tem dado de pretérito. E por isso aquelle que não pagar a sobredita porção no tempo competente, ou aquelle que por
qualquer motivo se quiser afastar da presente convenção, perderá
o direito que a elle tenha, e não terá para pedir o que tiver dado
para este Monte em tempo algum.
Previa-se ainda a rentabilização dos fundos arrecadados em géneros,
responsabilizando-se a sociedade pela sua venda e empréstimo de capitais
aos sócios:
6º - Estabelecerão e declararão, que o milho que se arrecadar dos
socios na forma já dita, se venderá cada anno em o mez de Maio,
pondo-se a Lanços para o comprarem aquelles que por elle mais
derem, e nunca o poderão comprar os estranhos, desta sociedade,
senão quando os socios o não quiserem.
7º - O dinheiro que resultar da venda do mesmo milho se porá a juro,
ou se lhe dará a sabida que mais convier a todos. E para se obrigarem os Devedores, ou seja por juros, ou por capital, ou por
qualquer outra divida pertencente a esta Sociedade, será sempre
pelos Elleitos, Depositario e socios desta Convenção.
Considerando estas cláusulas, Bugalho Pinto reivindica para esta sociedade o pioneirismo no que respeita ao crédito agrícola mútuo, “no tempo em
que o crédito agrícola mútuo ainda não tinha sido posto pelas instituições
Reiffuissen”508. São ainda definidos os cargos administrativos e o processo
eletivo, as suas competências e procedimentos relativos à prestação de contas:
8º - Para colhedor deste milho, Depositario delle e dos Dinheiros,
e mais Bens da Sociedade, nomearão os socios em cada anno
aquelle de entre todos, que mais habil lhes parecer.
9º - Os depositarios ou colhedores desta Sociedade darão contas todos os annos por dia de S. Miguel de tudo que tiverem cobrado,
recebido e despendido; isto sem a menor falta.
10º - Declaração que o Depositario d’aqui em diante fara tudo que se
costuma, sem nada pagar do seu.
508

Pinto, op. Cit., 76
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11º - Os Depositarios, que servirem esta sociedade não faltarão em
cousa alguma ao que se acha aqui estabelecido e declarado; nem
se lhes aceitarão contas sem primeiro cumprirem tudo conforme o
accordado e espendido, e o mais que he do costume.
12º - Determinarão que o Depositario não poderá dar contas, tendo do
liquido em dinheiro para cima de vinte mil reis sem primeiro o dar
a juro; e não havendo quem lho tome, o dirá premeiro aos Elleitos,
aos socios, para providenciarem, ou para se declarar publicamente
nesta Igreja, o que observará o Depositario sem a menor falta.
E finalmente explicitados os valores referentes à “joia” e “quotizações
dos sócios”:
13º - São contentes, que em todo o tempo possam os Lavradores entrar
nesta Sociedade, e gozar plenamente os efeitos della; mas para
isso ninguém terá entrança nella sem primeira dar para o seu
fundo quatrocentos e oitenta reis, e continuar desde então com o
quarto de milho cada hum anno.
14º - E deste modo tem Estabelecido e ordenado a presente Convenção,
que querem tenha força, vigor, validade e perseverança, em quanto assim o houverem por bem. Nesta freguesia de S. Miguel de
Perre, aos 21 de novembro de 1800”509.
A convenção foi subscrita por 54 homens, muitos deles com um “sinal
particular”, uma vez que não sabiam ler nem escrever. Em 1894, “ano em
que se decidiu não cobrar mais o meio quarto que era costume cobrar”, a
sociedade tinha 80 sócios, sendo que as mulheres surgiam enquanto membros de casal ou viúvas.
É ainda de destacar as alterações feitas aos estatutos ao longo deste
século, em que estas associações se formalizaram por meio de acordos
escritos. Em 1807 foram aumentados os “sufrágios” considerando a insuficiência do valor das indeminizações e em 1834 decidiu-se pela eleição de
uma “mesa de quatro irmãos da sociedade, julgados de maior probidade, e
um presidente”, tendo em conta a anterior má administração levada a cabo
pelos eleitos da freguesia510.
Conforme referido, nas comunidades pastoris proliferaram estas instituições ao longo do século XIX, sendo possível analisar o seu funcionamento geral considerando os levantamentos de estatutos supracitados. DestaqueEstabelecimento da Sociedade de Gado da Freguesia de Perre (a Velha) de 21 de novembro
de 1800, publicados por Pinto, op. Cit., 29-31
510
Pinto, op. Cit., 76
509
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se desde logo o facto destas associações terem comummente um padroeiro,
“que desde já se entregarão ao seu divino poder e Divindade”511, não se distinguindo das restantes instituições para a ação coletiva com origens medievais e que prevaleceram no período de transição para a modernidade.
No que respeita aos propósitos, ao contrário das restantes tipologias
associativas oitocentistas que, como veremos, assumem uma dimensão
multifuncional, estas instituições resumem comummente a sua atuação a
“prestar os meios aqui estipulados e confirmados pela mesma sociedade a
cada um dos sócios que lhe morra algum boi, de desgracia ou moléstia, ou
de qualquer fatalidade, ou acontecimento”512 ou a “proteger e garantir com
capital as desgraças e moléstias e aleijões, fatalidades ou acontecimentos
de morte no Boi ou Bois, de qualquer sócio aqui associado”513.
Podiam ainda os sócios, em casos excecionais, “formar fundo nesta
sociedade” sendo obrigados “a apresentar no S. Miguel meio alqueire de
milho limpo e seco na casa que para isso seja determinada pela comissão
e esta deliberar sobre o modo da sua saída e responder pelo seu produto e
determinar a forma do seu rendimento”514.
Para ser sócio era necessário “ser lavrador, gozar de boa reputação e
estar nos casos de bem desempenhar os cargos para que for eleito. A direção
tem direito de fazer inspecionar o estado sanitário dos bois de qualquer individuo que pretender ser sócio”, prevê-se todavia, e desde logo, a possibilidade de recurso para a assembleia geral e a decisão sobre a admissão do sócio
por escrutínio secreto, após relatório verbal da direção, “e tudo se lavrará em
acta” 515. De facto, o que caracteriza estas sociedades é a inclusividade, sendo “permitido a qualquer lavrador da freguesia, ou da freguesia contigua, entrar para esta sociedade, devendo requere-lo verbalmente ao presidente”516.
A partir das listas de outorgantes dos acordos públicos verificamos que,
muito embora estes sejam sobretudo casais, as viúvas podiam também inteAcordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
512
Acordo da Associação pert encente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
513
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, op. Cit., 137-140.
514
Estatutos da Sociedade União do Gado de Afife de 1 de novembro de 1872, pulicados
por Pinto, op. Cit., 255-257.
515
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, op. Cit., 137-140.
516
Acordo de Bois de Antazude de 29 de junho de 1895, publicado no Inquérito às
Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 52-54
511
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grar as sociedades em igualdade de circunstâncias com os seus consórcios517,
e “a viúva do sócio falecido se deixar filhos maiores, não deixando, serão
reputados sócios durante um ano a contar do óbito do marido ou pai”518.
No que respeita às contribuições, estas podem ser já graduadas consoante o “valor de feira” dos bois segurados e as indeminizações correspondentemente definidas519, ou o gado era “matriculado dando-lhe o valor que quiser
entrando”520. As cotas poderiam ser fixas e constantes ou as perdas serem
repartidas “igualmente por todos os sócios, menos pelo sócio que lhe tenha
morrido o boi” e os valores podiam “diminuir ou aumentar conforme a estação do tempo, sendo com assembleia geral, aberta a discussão e a decisão
será por maioria de votos, quando não acordem os mesmos associados”521.
Nos acordos com uma maior tradição verbal, as normas de atribuição dos socorros podiam ainda ser mais complexas, como acontecia na
Sociedade Mútua de Indeminizações da Freguesia de Ameal, que recuava
a 1772. Segundo o compromisso escrito firmado já em 1872:
“quando morer a algum lavradore ou criador Boi ou Bezero de lavoura ou criação sera seo dono obrigado air dar o Jois do acordo a
este ou quem suas vezes faça comdois louvados escolhidos, pelo dono
da res para ele Jois escolher uns e nomiarlhe outros dois para ele
compremitente escolher um ficando aiscolha dele Juis o terceiro para
desempate sendo estes trres homens de conhecimento e reconhecido
credito dado o caso que haja estes três louvados acompanhando o
Jois ou quem suas vezes faça irão dentro emduas oras avaliar ares
morta pelo conhecimento próprio ou informações que tiverem dela. E
darão valor separado ao couro”522.
Ficava ainda estipulado que:
“Se ouver algum desastre em alguma res em geral que não seja
doença natural mas sim outra couza que seja emcurável provado que
Escritura da Sociedade de Seguro de Gado da Freguesia de Ganfei de 7 de março de
1875, publicados por Pinto, Do Seguro de Gado, 387-392
518
Acordo de Bois de Antazude de 29 de junho de 1895, publicado no Inquérito às
Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 52-54
519
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, Do Seguro de Gado, 137-140.
520
Compromisso Escrito que funcionou desde Janeiro de 1872 até janeiro 1894, publicado
no Inquérito às Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 12-15
521
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
522
Compromisso Escrito que funcionou desde Janeiro de 1872 até janeiro 1894, publicado
no Inquérito às Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 12-15
517
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não seja por malícia será seo dono obrigado vir dar parte ao jois para
ele mandar reunir metade dos comprimentes ou mais com aprezença do
alveitar para decidirem avotos oque seade fazer atal ou atais rezes”523.
Em alguns casos, a carne dos bois abatidos era distribuída pelos sócios, procedimento que também obedecia a normas rigorosas. No Acordo
de Bois de Antazude, de data imprecisa:
“Os quinhões da carne do boi mandado abater pelos louvados
serão postos em fila e cada um dos sócios à medida que se forem
apresentando levantará o seu pela ordem por que estiverem na fila
querendo qualquer d’elles escolher pagará a quota em dobro”524.
A administração das sociedades era da responsabilidade de direções
eleitas anualmente por escrutínio secreto no dia 1 de janeiro. Além desta
reunião ordinária, a assembleia era convocada “logo que haja qualquer sinistro em algum boi dos associados”525 ou “quando necessário se torne”526.
A assembleia não podia funcionar com menos da metade dos sócios, a não
ser ao segundo aviso, os avisos eram anunciados nas missas das almas da
freguesia527. O presidente deveria ser “um sócio de certa respeitabilidade e
saber ler e escrever e contar”, assim como o secretário e o tesoureiro528. Tal
como as confrarias, entre os cargos destas instituições contavam-se ainda
os visitadores, que deveriam ser “dos sócios mais entendedores de gado e
que melhor possam passear”, competindo-lhes visitar os bois e informar a
direção sobre o seu estado529, ou então os louvados que “servirão por três
anos e serão eleitos pelos sócios incumbindo-lhes fazer a cobrança das cotas.
Também compete aos louvados resolver se o animal por tratamento veterinário dado à custa do dono poderá ou não restabelecer-se da inabilidade
proveniente do desastre”530.
Compromisso Escrito que funcionou desde Janeiro de 1872 até janeiro 1894, publicado
no Inquérito às Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 12-15
524
Acordo de Bois de Antazude de 29 de junho de 1895, publicado no Inquérito às
Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 52-54
525
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
526
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
527
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
528
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, op. Cit., 137-140.
529
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, op. Cit., 137-140.
530
Acordo de Bois de Antazude de 29 de junho de 1895, publicado no Inquérito às
Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 52-54
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Prevêem-se também já sanções pecuniárias ao sócio que não assuma
os cargos para que for eleito, sem motivo justificado, não sendo estes obrigados a “servir dois anos”531, e a expulsão daquele que “se portar descomedidamente contra as reflexões dos presentes artigos”532 ou que “proceda
contra as atribuições máximas do estado sanitário”533.
As sanções relativas ao não cumprimento das contribuições eram
usualmente drásticas:
“Se ouver romiço que não pague no mencionado prazo de trinta
dias não só sera exzicutado e pagara todas as custas mas ele Jois
mandara fazer Embargo nas rezes que tiver para não sepuderem vender sem que pague açua conta que lhe foi distribuída”534.
“Na hipótese d’este artigo os sócios pagarão a diferença no praso
de 15 dias sob pena de cada um responder pelo dobro da quota que
lhe tocar a requerimento judicial do dono do boi”535.
Em suma, como se procurou demonstrar, os usos e costumes comunitários em meios rurais, que segundo a historiografia internacional e nacional recuam à Alta Idade Média, incluíam práticas de mutualismo, presentes nomeadamente na gestão de riscos inerentes à economia pastoril.
Compreendidas em regulamentos mais abrangentes destas sociedades ditas comunalistas, formalizaram-se sob a forma de mútuas de gado a partir
do século XVIII. A sua resiliência está patente nos estatutos de associações
mutualistas mais recentes, como por exemplo a Real Vezeira de São João
da Cova – Sociedade Mútua de Gado, fundada em 1921. A agremiação
regulamentava meticulosamente a cooperação no trabalho e o rateamento
dos prejuízos relacionados com perdas de cabeças de gado:
“a sociedade tem por fim manter a união entre todos os sócios ou vezeiros, para o seu regular funcionamento, tendo por base a guarda e apascentação de gados na Serra do Gerês nas épocas próprias sustentando
inalterável o direito para tal adquirido desde tempos imemoriais”536.
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
532
Acordo da Associação pertencente aos Lavradores Associados da Freguesia de Santa
Cristina de Meadela, fundada e, 23 de janeiro de 1865, publicados por Pinto, op. Cit., 161-165
533
Estatutos da Sociedade Agrícola da Freguesia de Santa Maria de Portuzelo de 1885,
publicados por Pinto, op. Cit., 137-140.
534
Compromisso Escrito que funcionou desde Janeiro de 1872 até janeiro 1894, publicado
no Inquérito às Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 12-15
535
Acordo de Bois de Antazude de 29 de junho de 1895, publicado no Inquérito às
Associações Mútuas de Seguro de Gado Bovino, 52-54
536
Estatutos da Real Vezeira de São João da Cova – Sociedade Mútua de Gado de 18 de
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Ilustração 28 - Estatutos da Real Vezeira de São João da Cova
– Sociedade Mútua de Gado

4.2 Sociedades literárias e profissionais
Como já referido, o associativismo moderno nasce no entroncamento
entre as tradições corporativa e iluminista. As práticas mutualistas estiveram logo presentes em parte das sociedades que reuniram cientistas, homens de letras e outros profissionais liberais desde o século XVII. Com
efeito, as associações destas camadas profissionais, fundadas com o fim
principal de promover o avanço das suas áreas de conhecimento, não deixaram de prever a entreajuda entre os sócios.
Aliás, não esquecendo que, de acordo com Oliveira Marques, estas instituições constituíam-se como organizações paramaçónicas537, é de sublinhar
que a Constituição da Maçonaria Portuguesa, em 1822, considerava a filantropia como uma virtude cívica, enquadrada no propósito de desenvolvimento intelectual e moral que os maçons perseguiam individual e coletivamente:
“Art. 2. 0 Os fins da Fed. Maç. Port. são:
1.º Tributar amor e respeito ao S. A. U.
2.º Propagar os conhecimentos tendentes a desenvolver a moral universal e a prática de todas as virtudes.
julho de 1921. Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
537
Oliveira Marques, A história da Maçonaria em Portugal, 285-297.
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3.º Melhorar a condição do homem pelo desenvolvimento da sua inteligência, e das nobres aspirações a todas as franquias sociais.
4.º Inspirar o sentimento das virtudes cívicas, e da dignidade moral.
5.º Estimular o trabalho como uma das leis imperiosas da humanidade, impondo-o a cada um segundo as suas forcas, e combatendo a
ociosidade voluntaria.
6.º Praticar a beneficência.”538.
Mais tarde, o Regulamento emanado pelo Supremo Conselho referente
ao Rito Escocês para o Reino de Portugal, em 1842, prescreve também que:
“1.º A Maçoneria, conhecida debaixo do nome de ARTE REAL, é uma
associação de homens, que se reúnem com as vistas de se tornarem
úteis aos seus semelhantes. A que segue o Rit. Escoc. Ant. e Acceit. ,
não se aparta por forma alguma deste, nem dos seguintes preceitos.
2º Ella é essencialmente fundada no principio sagrado da tolerância,
primeiro ornamento de um bom Maç. Em execução deste preceito
é, que todos os Maç. legítimos e regul., recebem acolhimentos,
agasalho, e o osculo fraternal, nos Temp. da Maç. Escoc., e dos
Mac, deste Subl. Rit.
3.º O fim exclusivo da Maç.; é o estudo da philosophia, a propagação
da moral, e o exercicio da benificencia.
4º Ella é uma sociedade de H.•. espalhados sobre toda a superficie do globo.
Elles se devem todos mutuamente auxiliar, soccorrer, e confortar”539.
Segundo a obra colossal de José Silvestre Ribeiro, a História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal nos sucessivos
reinados da monarquia, publicada em 19 volumes, entre 1871-1914, parte
considerável destas instituições incluíam a organização de caixas de socorros para os seus sócios. Como refere o autor:
“associações há que são exclusivamente destinadas a promover a instrução e o ensino das letras, das ciências, ou das artes. Outras há, porém,
que aliam o socorro mútuo e os atos de beneficência com o louvável empenho de esclarecer o espírito, ministrando algum género de ensino”540.
Constituição da Maçonaria em Portugal. Lisboa: Impressão Liberal, 1822.
Regulamento emanado pelo Supremo Conselho referente ao Rito Escocês para o Reino
de Portugal, em 1842
540
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, X, 168
538
539
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Ilustração 29 - Regulamento das Insígnias e Condecorações dos
33 Graus do Rito Escocês Antigo para o Reino de Portugal541.

O autor dá por exemplo notícia da Irmandade de S. Lucas, ereta nos
princípios do século XVII por pintores, escultores, arquitetos e desenhadores com o intuito de proporcionar socorros aos doentes, às viúvas e aos órfãos da classe artística. O compromisso, aprovado pelo arcebispo de Lisboa
em 6 de outubro de 1609, estabelecia para além dos sufrágios, das visitas aos
enfermos e do socorros aos pobres, quantias fixas a pagar-se a algum irmão
que estivesse preso e às suas viúvas e órfãs. Em 1791, decidiu-se reformar
o seu compromisso, no sentido de o adaptar às circunstâncias da época. O
projeto de reforma em 9 de março de 1794 assumia uma natureza inovadora,
reconhecendo a indispensabilidade de uma academia de belas artes542.
Regulamento das Insígnias e Condecorações dos 33 Graus do Rito Escocês Antigo para o
Reino de Portugal.Maçonaria, liv. 3. PT/TT/MAC/L3. “Imagem cedida pelo ANTT”.
542
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
541
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Destaque-se ainda o exemplo icónico da própria Academia de Ciências
de Lisboa, cujos estatutos previam:
“Aos Sócios já falecidos são concedidas honras fúnebres, tanto
Religiosas como Académicas. Aquelas serão assim reguladas: logo que
houver noticia do falecimento d’algum Sócio, Se lhe mandarão dizer vinte
Missas de 200 réis de esmola; e se fará por todos Os Sócios defuntos um
Aniversario geral com assistência da Academia, no mês de Novembro”543.
Para além dos artistas, a mutualidade esteve também presente nas associações formadas por professores e pedagogos. Em 31 de outubro de
1813, convencionaram os professores, mestres régios e mestres particulares estabelecer o Montepio Literário “em seu comum benefício, e de suas
mulheres, filhos, pais e irmãs”. Segundo o seu compromisso:
“De todas as associações, a mais excedente e proveitosa, a mais
sólida e firme, é aquela que homens bons, semelhantes em costumes,
formam entre si, como que unindo-se pelos laços da família (...) Ora
para se formar um igual estabelecimento é necessário que todos os
interessados contribuam para ele, que haja um cofre seguro em que
se reservem os fundos desta Sociedade, para se repartirem em tempo
oportuno a qualquer dos Compromissários que se ache nas circunstâncias da aplicação do seu socorro; precaver as fraues e abusos, que
o decurso e a diuturnidade dos tempos possa introduzir; quem fiscalize e ministre tanto a arrecadação, aplicação e manutenção do cofre,
como a regra certa, constante e invariável, que deve seguir-se tanto
no geral como no particular de sua administração, economia, etc.”544.
As suas disposições previam que a instituição era privativa dos professores e mestres, assim régios como particulares, licenciados dos Estudos
e Escolas Menores da Corte, incluindo o termo de Lisboa, províncias e
domínios ultramarinos; e bem assim a todos os empregados da Real Junta
da Diretoria Geral dos Estudos, e de suas dependências; aos advogados,
magistrados, escrivães, tabeliães, empregados das secretarias e outras repartições do Estado. Todos estes, porém, deviam provar os requerimentos
para admissão e mostrar que tinham bom procedimento e reputação. O
compromisso fixava a joia e uma contribuição mensal diversa segundo as
nos sucessivos reinados da monarquia, III, 312-316.
543
Collecção systematica das leis e estatutos: por que se tem governado a Academia Real das
Sciencias de Lisboa, desde o seu estabelecimento até ao tempo presente. Lisboa: RACL, 1822.
544
Compromisso do Montepio Literário citado por Ribeiro, História dos estabelecimentos
científicos. literários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarquia, III,
329-336.
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idades e outras circunstâncias, revelando com este tabelamento e graduação a natureza moderna do sistema contributivo.
De acordo com as novas tendências, o compromisso regulava já as
circunstâncias dos socorros, fornecendo aos doentes necessitados, ou impossibilitados de exercer o magistério ou as funções respetivas, a quantia
de 48 reis por dia, enquanto durasse o impedimento, impossibilidade, etc.
Se as forças do cofre não permitissem tal despesa em toda a sua extensão,
haveria um rateio, subordinado ao pensamento de acudir aos mais desvalidos. Por morte dos sócios socorreria o cofre as “viúvas e coletivamente
as filhas donzelas, e filhos menores de vinte anos, legítimos ou naturais”.
Em todo o caso, exigia-se o maior escrúpulo na aplicação de tais socorros. A mesa da administração seria responsável “pelas despesas que se fizessem contra os ditames da consciência e boa moral”, espelhando o legado das
confrarias medievais. O compromisso fazia ainda alusão às “virtudes do cristianismo”, prevendo a visita dos enfermos, os sufrágios pela alma dos sócios
e a celebração da padroeira do montepio. Pelo edital de 31 de maio de 1821,
publicado no Rio de Janeiro, estabeleceu-se naquela cidade um Montepio
Literário com disposições estatutárias em tudo semelhantes ao de Lisboa545.
O estudo de Ana Cristina Araújo descreve a insegurança material da situação dos professores régios, na origem do Montepio, bem como a perseguição que esta instituição veio a ser alvo por a procurarem associar à maçonaria
devido ao seu modelo e filosofia inovadores em comparação com as antigas
confrarias e misericórdias. Revela contudo que nos primeiros anos da sua
existência, a nova instituição conheceu um desenvolvimento notável no que
respeita ao aumento do número de sócios, que passou de 130 fundadores para
150 famílias a beneficiar de apoios pecuniários entre 1816 e 1820546.
Em novembro de 1854, é fundada uma nova Associação dos Professores,
tendo como fim principal criar uma caixa de socorros mútuos para os associados ordinários. Admitia no seu grémio, como associados ordinários, os
professores de qualquer categoria no reino, ilhas e províncias ultramarinas.
Como associados aderentes eram recebidas todas as pessoas (sem distinção)
que desejassem cooperar para os melhoramentos da instrução e educação públicas. Em 1856 a associação entregou ao Conselho Superior de Instrução
Pública as bases para o plano de reforma da instrução primaria em Portugal547.
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, III, 329-336.
546
Araújo, O Montepio Literário e a revolução de 1820. Princípios mutualistas para
professores e homens de letras (1813-1821).
547
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
545
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Foi ainda fundada contemporaneamente a Associação Promotora da
Instrução Popular, que assumia como fins, além do auxílio mútuo dos associados, prestar toda a coadjuvação possível à instrução, educação e melhoramento das classes laboriosas. Para isso previa a fundação de caixas
económicas e caixas de socorros548.
Outras agremiações científicas e profissionais, como a Sociedade
Farmacêutica Lusitana, fundada a 24 de julho de 1835, tiveram como o fim:
“Socorrer aqueles de seus membros, viúvas e filhos, que no futuro
viessem a carecer de auxílio, a par de propósitos de outra índole como
promover o progresso da farmácia em toda a sua extensão, de concorrer para o melhoramento de tudo o que diz respeito à saúde pública”549.
Também a Associação dos Jornalistas e Escritores Portugueses, fundada em 10 de Junho de 1880, previa prestar:
“Extraordinariamente, e segundo os seus recursos, socorros aos
seus associados em qualquer grande e nobre infortúnio; proteger, na
proporção justa e possível, a família desamparada de qualquer sócio
falecido; criar um fundo especial de socorros pecuniários, quando
o seu desenvolvimento e prosperidade o permitirem, para aliviar os
sofrimentos de quaisquer dos seus sócios inabilitados, caídos em desgraça absoluta, e compreendidos nas disposições do regulamento especial aprovado pelo governo”550.
Assim como a sua congénere, a Associação dos Jornalistas e Homens
de Letras do Porto assumia estatutariamente:
“A obrigação moral do auxílio mútuo na doença ou falta de trabalho, e torná-la efetiva pelos recursos pecuniários da associação,
se os tiver, ou pela prestação dos serviços da coletividade; e estender
essa obrigação às famílias sobreviventes dos sócios falecidos, se por
morte deles ficarem em circunstâncias difíceis de existência”551.
A par das sociedades literárias, surgem na alvorada do século XIX as
sociedades patrióticas e promotoras do desenvolvimento económico. Se
nos sucessivos reinados da monarquia, X, 187-195.
548
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos.
nos sucessivos reinados da monarquia, XV, 83.
549
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos,
nos sucessivos reinados da monarquia, VIII, 373-385
550
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos,
nos sucessivos reinados da monarquia, XV, 72
551
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos,
nos sucessivos reinados da monarquia, XV, 79
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as primeiras se centravam sobretudo no debate e propaganda dos novos
ideais liberais, as segundas tinham objetivos mais práticos, não deixando de recorrer ao mutualismo. Entre as pioneiras destacou-se a Sociedade
Promotora da Indústria Nacional, instituída em Lisboa em 1822. Segundo
os seus estatutos, entre os seus propósitos, destacava-se o de:
“Prestar socorro aos lavradores e aos artistas distintos que experimentassem alguma desgraça, ou carecessem de auxílios pecuniários; dirigindo a sociedade as tentativas e experiências que eles fizessem, no sentido de facilitar a realização de projetos úteis”552.
Em defesa destas sociedades escrevia ainda em 1819, o destacado sócio Cândido José́ Xavier:
“Estas distribuem os socorros mais discretamente, porque mais
de perto conhecem as coisas e as pessoas, e mais estreita responsabilidade tomam nos atos, publica e imediatamente praticados em presença dos que têm interesse na fiscalização respetiva”553.
Em 1849, foi fundada a Associação Industrial Portuense, que pouco
mais de um ano depois contava já com perto de oitocentos sócios. Publicava
de quinze em quinze dias um periódico, destinado a promover o progresso
e melhoramentos industriais, e fundara uma escola industrial que sustentava
a expensas suas. Foi apenas pelo decreto de 10 de junho de 1857 que foram
aprovados os estatutos pelos quais a instituição se havia de reger no que respeita à beneficência e socorro mútuo, sublinhando o mesmo decreto:
“Os benefícios que resultam de uma semelhante instituição, tendente a melhorar a condição das classes operarias da cidade do Porto, por
meio de caixas de socorros e montes de piedade, colocando-os por esta
forma ao abrigo das circunstâncias adversas, e facilitando-lhes além disso meios para instaurar novos estabelecimentos industriais e fabris”554.
Se entre as associações industriais a mutualidade surgia como um
dos seus principais propósitos, o mesmo se poderá dizer das comerciais.
Citando apenas dois exemplos: a Associação Comercial do Porto, fundada
em 1835, decidiu criar, em setembro de 1855, um Montepio, Caixa de
Socorros e Instituto Comercial555; o Ateneu Comercial do Porto, fundado
Estatutos da Sociedade Promotora da Indústria Nacional, 1822.
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, IV, 144-155.
554
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, X, 187-195
555
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal
552
553

197

Origens do Mutualismo em Portugal

em 29 de agosto de 1869, aspirava, entre outros fins, a “Facultar socorros
médicos aos sócios e suas famílias”556.
4.3 Montepios no seio da administração pública
Entre as tipologias associativas pioneiras na experimentação do modelo mutualista destacam-se os montepios fundados entre funcionários públicos e militares desde finais do século XVIII. O primeiro de que há notícia
foi criado por iniciativa régia em 16 de dezembro de 1790. Também sob a
tutela estatal surgem os Montepios da Companhia da Porta do Terreiro da
Cidade de Lisboa (1803), das secretarias de Estado (1835) ou da Alfândega
das Sete Cidades (1836). Em alguns casos, esta intervenção pública ensaia os primeiros seguros obrigatórios, como exemplifica o Montepio das
Alfândegas do Reino, criado em 1844 para todos os seus empregados, que
pela carta de lei de 17 de julho de 1855 eram obrigados a associar-se557.
A mais significativa exceção na organização destas instituições no seio da
administração pública foi, sem dúvida, o Montepio Geral, fundado em 1840
por iniciativa dos funcionários públicos e depois alargado à população em
geral, oferecendo pensões aos sócios e famílias, seguros mútuos sobre a vida
e empréstimos sobre penhores. O então Montepio dos Empregados Públicos,
com alvará de 25 de agosto de 1840, tinha por fins prestar socorros aos sócios,
aos parentes dos mesmos ou estranhos “credores da sua gratidão”558.
Esta associação revela detalhes institucionais que o aproximam de formas de organização moderna, nomeadamente o facto de os sócios gozarem
de uma pensão regulada por uma escala graduada consoante o período de
contribuições. Previa-se ainda investir o capital na fundação de uma caixa
económica, fazer empréstimos sobre penhores a um juro razoável e recorrendo a descontos de ordenados aos sócios.
As condições de admissão e tipologia dos sócios estavam já rigorosamente estabelecidas, sendo a instituição composta por sócios natos e sócios
admissíveis. Os primeiros seriam os empregados públicos, com o título passado pelo governo, por autoridades delegadas do mesmo e por quaisquer
corpos coletivos, e os segundos, todos os que pertencem à classe de que trata
nos sucessivos reinados da monarquia, X, 253
556
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, XV, 92-95
557
Lei de 17 de julho de 1855, Legislação Régia, Livro 185.
558
Carta Régia de 4 de janeiro de 1844, Legislação Régia, Livro 1844.
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o artigo antecedente, com mais de 18 anos e menos de 60. Para ser inscrito
sócio nato era necessário que o empregado público comprovasse perante a
direção que pertencia a esta classe, apresentasse uma certidão de idade reconhecida e original, e subscrevesse a inscrição dentro do prazo de seis meses
contatos da instalação da sociedade. Para ser admitido como sócio admissível era necessário ser proposto por qualquer sócio à direção e, sendo menor,
apresentar autorização dos seus representantes legais e certidão de idade.
Por outro lado, os direitos e deveres dos sócios pressupunham já uma
gestão participada, sendo que, para além dos subsídios previstos, os sócios
podiam integrar a assembleia geral, requerer a sua convocação extraordinária por requerimento motivado e assinado por pelo menos doze sócios
e a examinar os livros e contas da sociedade. Tinham como deveres servir
gratuitamente os cargos para que fossem eleitos. As sanções previam fomentar a participação e precaver a fraude, prevendo penas pecuniárias para
os que se recusassem a cumprir este dever e a expulsão daquele “que fosse
convencido de dilapidação ou qualquer outro crime contra a sociedade, o
qual nunca mais poderá ser admitido”559.
É de destacar que todos os cargos da sociedade eram gratuitos e eletivos, sendo elegíveis os sócios maiores de 25 anos no pleno gozo dos seus
direitos, por escrutínio secreto e maioria simples. Os sócios que servissem
cargos anuais não podiam ser reeleitos antes de passado um triénio, exceto
dois vogais – que necessariamente tinham de ser reeleitos e obrigados a
servir por mais um ano, de forma a assegurar a continuidade dos trabalhos.
Os estatutos da sociedade também previam uma administração democrática, cabendo as deliberações à assembleia geral (que era a reunião de
todos os sócios) e a sua execução e fiscalização respetivamente à direção e
à comissão fiscalizadora eleitas.
O órgão soberano reunia ordinariamente duas vezes para a eleição dos
corpos gerentes, análise e aprovação dos orçamentos e contas apresentados
pela direção e examinados pela comissão revisora. Competia-lhe ainda designar a aplicação dos fundos permanentes, tomar conhecimento dos recursos à disposição da direção, deliberar sobre todos os negócios da sociedade.
À direção competia a administração económica da sociedade na conformidade com os estatutos e as decisões da assembleia, deferir sobre a
admissão dos sócios, conhecer por si ou por seus delegados do estado físico e mais circunstâncias dos que pretenderem subscrever para o montepio,
559

Carta Régia de 4 de janeiro de 1844, Legislação Régia, Livro 1844.
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deliberar sobre todos os negócios que não fossem da imediata competência
da assembleia, fiscalizar a atribuição das pensões previstas, prestar contas
desta administração perante a comissão revisora e a assembleia560.

Ilustração 30 – Movimento dos sócios do Montepio Geral
conservado pelo Ministério das Obras Públicas561.

Dois anos depois é submetido à aprovação oficial o projeto de uma
associação para a formação de um Montepio, com a denominação de
Associação de Socorros e Montepio Geral de Marinha, que mereceu o alvará régio considerando o bem “que deste estabelecimento pode resultar
tanto à Fazenda Pública, como aos interesses dos próprios Empregados”. O
fim desta associação era prestar socorros às famílias dos Empregados, e dos
indivíduos de qualquer classe das dependentes da Repartição da Marinha.
Apesar da sua natureza oficial, a adesão era voluntária e quando algum
sócio deixasse por qualquer motivo de pertencer à Repartição da Marinha,
mantinham-se intactos os seus direitos e deveres. O valor das quotizações
era graduado em função da idade e consistia numa percentagem sobre o
vencimento, bem como os benefícios. Os sócios tinham direito a transmitir
uma pensão aos herdeiros, integrar e tomar parte em todos os assuntos da
560
561

Carta Régia de 4 de janeiro de 1844, Legislação Régia, Livro 1844.
Várias Associações de Socorros Mútuos (1841-1862). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
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incumbência da assembleia geral. A administração da instituição era similar à da sua predecessora562.
Em 1849, foi ainda fundada uma outra instituição no seio da administração pública, mas esta especificamente vocacionada para o pessoal
operário. O Montepio dos Operários da Administração Central da Casa
da Moeda e papel selado. Segundo os estatutos aprovados na sessão da
comissão de 15 de novembro daquele ano, podiam integrar a instituição
todos os operários daqueles serviços, que para esse fim se tivessem inscrito
no livro de matrícula, e os que de futuro entrassem para as oficinas, deixando de ser sócio o que fosse despedido por infidelidade ou o que, saindo
daquele serviço, declarasse não querer continuar como sócio.
No que respeita aos deveres, exigia-se aos sócios que se sujeitassem aos
estatutos e deliberações da assembleia, bem como “urbanidade em todos os
atos públicos e particulares da associação”. Eram previstas multas pecuniárias quando fizessem participações falsas tendentes a prejudicar a associação
ou fossem convencidos de desleixo nos seus deveres. No que respeita aos
direitos dos sócios e à administração da sociedade as normas definidas também não diferem substancialmente das instituições suas congéneres.
Consistindo o capital desta associação apenas da importância das cotas e joias pagas pelos sócios, destinava-se a prestar socorros aos mesmos
durante o tempo em que, privados unicamente por doença, não comparecessem aos seus trabalhos, na total inabilitação para trabalhar, assim como
no seu falecimento. No caso de morte precedida por doença seria entregue
às suas famílias a importância dos socorros que tivessem vencido. Ficava
definido o valor dos subsídios diários, pagos ao sábado, no caso de doença,
os quais, passados dois anos de inabilitação, se reduziriam para um terço.
Ficava também estatutariamente definida a quantia do subsídio de funeral,
paga à família do sócio de uma só vez563.
Como é visível nos estatutos analisados, as instituições fundadas no seio
da administração pública organizaram-se sob normas rigorosas e similares,
demonstrando já um profundo conhecimento das práticas de gestão e administração democrática em desenvolvimento além-fronteiras. Ao longo da
segunda metade do século XIX foram fundadas diversas outras associações
mutualistas no seio de diferentes organismos da administração pública.
Decreto de 24 de dezembro de 1841, Legislação Régia, Livro 1842
Estatutos do Montepio dos Operários da Administração Geral da Casa da Moeda e
Papel Selado de 1846. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
562
563
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Ilustração 31 – Mapa de despesa da Associação dos Empregados do Estado564

Em 1867, projeta-se finalmente a criação de uma associação oficial para
todos os funcionários públicos. Pela pena de Fontes Pereira de Melo é apresentada a proposta de bases para um Montepio Oficial dos Servidores do Estado:
“administrado pelos contribuintes e fiscalizado pelo governo (...) para
estabelecer pensões às famílias dos oficiais do exército e da armada, e às dos empregados civis e funcionários dos diversos ministérios
que tenham nomeação régia e vençam soldo ou ordenado anual de
300$000 reis para cima, que virá a ser promulgada no dia 2 de julho
daquele mesmo ano”565.
Em 1904, a comissão nomeada por portaria de 10 de março de 1904
para estudar a reforma da lei por que se regia esta instituição, argumentava
que o seu regime de cota e contribuições estava “absolutamente divorciado
do critério científico, e portanto incapaz de garantir o futuro económico
do Montepio”. Esta comissão “entregou longas e laboriosas investigações
sobre a vida económica do Montepio durante os 35 anos da sua existência,
e com tais elementos organizou interessantes gráficos e mapas que acompanham este relatório”.
Da sua análise, “basta dizer que veem eles não só confirmar as conclusões já deduzidas, mas, se é possível demonstrar até que o estado financeiVárias Associações de Socorros Mútuos (1841-1862). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Coleção autentica de Documentos relativos à criação do Montepio Oficial. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
564
565
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ro do Montepio tende a agravar-se, caso persista na orientação seguida até
agora, por isso que a despesa média mais que quintuplica anualmente, pelo
aumento sempre crescente das pensões a satisfazer”, pelo que nos novos
estatutos era proposta uma nova tabela de cotas.
É de destacar a passagem do relatório segundo a qual:
“Pode causar estranheza que, como se vê nos quadros comparativos apresentados no apêndice B, no Montepio Geral, instituição congénere e também para o regime de quota proporcional à pensão, os
encargos sejam muito menores do que os propostos, passado o curto
período do pagamento da joia. Devemos, porém, esclarecer que essas
quotas foram também estabelecidas sem base científica, não se fazendo sentir as funestas consequências de tal empirismo em consequência dos avultados lucros provenientes de outras receitas anexas”566.
4.4 Caixas Económicas
Conforme refere Vasco Rosendo, o conceito de Monte Pio recua à
medievalidade e está relacionado com os Monti de Pieta surgidos em Itália
no século XV e disseminados por toda a Europa no período moderno, vocacionados para os empréstimos pecuniários, mas também de sementes, e
que em Portugal conheceram o modelo dos Celeiros Comuns. No alvorecer e ao longo de todo o período liberal, a questão do crédito – e sobretudo do crédito agrícola – preocupou os poderes públicos e deu origem a
algumas medidas legislativas no sentido de fomentar a proliferação destas
instituições com os mesmos fins, agora designadas caixas económicas567.
A ideia de Caixa Económica integra-se na tradição iluminista da self
help (autoajuda), segundo a qual os indivíduos deveriam gerir os seus rendimentos de forma previdente através da poupança, e assume-se como uma
nova instituição de origem setecentista com propósitos simultaneamente financeiros, morais e sociais. No século XIX, difundiram-se as saving
banks no Reino Unidoou as caisses d’Epargne em França, revelando-se
este processo em Portugal mais incipiente568.
Relatório da Comissão incumbida de propor ao Ministério da Fazenda as bases para
a Reforma da lei Orgânica do Montepio Oficial acompanhado de um projeto de novos
Estatutos elaborados em harmonia com as ditas bases e em conformidade da Portaria de
10 de março de 1904, III-IX. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
567
Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 229 e seguintes.
568
Franco e Henriques, Sob o Signo do Pelicano: história do montepio geral (1840-2015).
566
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As primeiras experiências foram de iniciativa oficial, conforme já referido no capítulo relativo ao enquadramento legal e à relação com o Estado.
A par das iniciativas legais, destaque-se a fundação do Banco de Serpa, em
1840, por proposta da Câmara Municipal e sob a imediata proteção do governo, para fomento e auxílio aos diferentes ramos de agricultores do município, absorvendo os fundos existentes no celeiro comum “como bens que
são do próprio povo, serão desde já convertidos em ações do banco”. Para
além dos acionistas, representam o povo como proprietário do fundo do celeiro comum cinco cidadãos eleitos de entre os elegíveis para vereadores569.
Costa Goodolphim dá notícia de mais algumas experiências, como a Caixa
de Crédito Eborense, fundada em 1873. Não obstante a direção das elites, um
Visconde, teve como depositantes vinte e seis criados de servir, treze alfaiates
e costureiras, doze empregados públicos e onze carpinteiros e marceneiros570.
Destacaram-se também as caixas económicas de Angra do Heroísmo
(1845) e Aveiro (1856), ambas fundadas por Nicolau Anastácio de
Bettencourt, governador civil dos respetivos distritos. Segundo o parecer da Procuradoria-Geral da República de 27 de março de 1845, os mais
abastados habitantes da cidade de Angra do Heroísmo, sob a proteção do
governador civil, pretendiam formar uma associação filantrópica cujos estatutos eram merecedores da real aprovação e louvor, nomeadamente no
que se refere à cláusula que estipulava:
“As sobras resultantes dos empréstimos, depois de deduzidas as
despesas deste estabelecimento, formarão o fundo permanente da caixa e serão aplicadas, no fim de 4 anos, em atos de beneficência, conforme a sociedade deliberar”571.
O parecer alertava, todavia, para o valor dos juros que a caixa pretendia assegurar aos depositantes, 5%, considerando que seria assim difícil à
instituição alcançar a desejável sustentabilidade e bem assim os lucros que
pretendia aplicar em fins filantrópicos. A mesma observação é feita para a
percentagem de juros a cobrar sobre os empréstimos sobre penhores, mas
em sentido contrário. Poderá argumentar-se, com base neste exemplo, que
o governo modelava as instituições para uma natureza mais lucrativa do
que os seus protagonistas ambicionavam.
Portaria aprovando os Estatutos de um Banco rural no Concelho de Serpa de 7 de
março de 1840, Legislação Régia, Livro 1840.
570
Goodolphim, A Associação, 98.
571
Parecer do Procurador-Geral da Coroa, José Manuel d’Almeida e Araújo Correia de
Lacerda de 27 de março de 1845, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Inspeção Geral
do Crédito e Seguros.
569
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O Arquivo Histórico do Banco de Portugal conserva os fundos de um
pequeno conjunto de instituições desta natureza, fundadas nos termos da Lei
de 12 de março de 1845, que confirma o contracto para a fundação das Caixas
Económicas celebrado entre o Governo e a Companhia Confiança Nacional,
segundo o qual a Companhia deveria estabelecer as Caixas Económicas nas
capitais dos distritos administrativos do reino e sucessivamente nas demais
povoações, mas também permitia a quaisquer indivíduos ou associações legalmente estabelecidas fundar outras Caixas Económicas572.
É de referir a profusão destas instituições no arquipélago dos açores.
A Caixa Económica do Montepio Terceirense tem origens que remontam
a 22 de abril de 1860, quando foi fundada a Sociedade Auxiliadora das
Classes Laboriosas da Ilha Terceira, mais tarde designada de Montepio
Terceirense das Classes Laboriosas, em 1890, e em 1899, Montepio
Terceirense (Associação de Socorros Mútuos)573.
Distingue-se também a Caixa Económica Faialense, fundada em 1862
na cidade da Horta, a partir da Sociedade Amor da Pátria, criada em 1859
e com a finalidade de promover a instrução pública, que em 1875 fundou
também um Cofre de Pensões e Socorros para os sócios, que funcionava
ainda como um fundo de reserva da instituição574.
No continente também foram criadas instituições congéneres, na
sua maioria no seio do movimento mutualista, como na Associação dos
Artistas de Bragança, por exemplo, em 1865, prevendo “proporcionar aos
membros da classe artística a capitalização das suas economias da maneira
a mais suave e compatível com as suas circunstâncias”575.
Na sua obra A Associação de 1876, Costa Goodolphim dá notícia da
criação de várias associações desta natureza: o Banco do Povo, fundado por
Francisco Maria de Sousa Brandão no contexto da Associação dos Artistas
Lisbonenses em 1873 e contando com representantes de várias classes e
cooperativas de Lisboa; o Banco Popular Independência, fundado em 1874
para funcionários públicos, civis, militares e eclesiásticos, mas de iniciativa própria e não governamental; a Caixa de Crédito Industrial, fundada em
1869 com o propósito de auxiliar a indústria e o comércio e, em especial, os
Lei de 12 de março de 1845, Legislação Régia, Livro 1845
Caixa Económica Operária Terceirense, Arquivo Histórico do Banco de Portugal,
Inspeção Geral do Crédito e Seguros.
574
Caixa Económica Faialense, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Inspeção Geral
do Crédito e Seguros.
575
Processo da Associação dos Artistas de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
572
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pequenos estabelecimentos manufatureiros, com três sucursais em Lisboa e
uma em Setúbal; e a Caixa de empréstimos Lisbonense, criada na Casa da
Associação dos Melhoramentos das Classes Laboriosas em 1875. Dava ainda notícia que, à data, o Montepio Geral contava já com 1904 sócios, assegurando-lhes e às suas famílias seguros mútuos sobre a vida e empréstimos
sobre penhores576.
Na alvorada do século XX, foram ainda fundadas a Caixa Económica
de Almada, em 1903, na Associação de Socorros Mútuos José Lourenço
de Carvalho, e cujos lucros visavam suprir os défices da associação. O capital era ilimitado e dividido em fixo e circulante, e tinha como principais
atividades a receção de depósitos e a concessão de empréstimos sobre penhores ou hipotecas577; a Caixa Económica do Porto, anexa à Beneficência
Familiar – Associação de Socorros Mútuos, aprovada por Alvará Régio
de 24 de Agosto de 1905; ou a Caixa Económica da Covilhã, fundada em
1908, anexa à Associação de Socorros Mútuos Protetora dos Operários da
Covilhã, cujo propósito era a prestação de auxílio financeiro aos operários
da região, através de empréstimos a juros módicos578.
Em 1844, nas Alterações aos Estatutos da Sociedade do Montepio
Geral (3 de janeiro), é igualmente regulamentada a criação de uma Caixa
Económica. Segundo o capítulo X, era “um recetáculo seguro, de quantias
que ali se vão juntando, com vencimento de juro anual, ou capitalização deste, e que se podem retirar quando aprouver, na conformidade das disposições
seguintes: Qualquer pessoa podia depositar na Caixa Económica, em seu
nome, ou no de outros, com condições, ou sem elas, a quantia de cem reis até
quinhentos mil reis. Os menores podiam fazer depósitos, mas não os podiam
retirar sem consentimento de quem legitimamente os representasse. Os juros
eram anualmente fixados pela Assembleia Geral e nunca seriam superiores a
cinco por cento, nem menor de três por cento ao ano. O fundo do Montepio
era responsável pelos depósitos da Caixa Económica e seus juros e o fundo da
Caixa Económica especialmente empregue em empréstimos sobre penhores.
É de destacar as práticas de gestão destas instituições, nem sempre tão
participadas e democráticas como as das associações de socorros mútuos.
No exemplo em análise, os depositantes não tinham, como tal, nenhuma
Goodolphim, A Associação, 98-107
Caixa Económica de Almada, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Inspeção Geral
do Crédito e Seguros.
578
Caixa Económica da Covilhã, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Inspeção Geral
do Crédito e Seguros.
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ingerência na administração da Caixa Económica, mas apenas enquanto
sócios do Montepio. Logo, porém, que na caixa económica houvesse em
depósito 1.000$000 reis, ou mais, passaria um dos fiscais do montepio a
ser eleito pelos onze maiores depositantes da referida caixa, que se achassem presentes na eleição correspondente. Para além disso, tinham acesso
à escrituração especial da Caixa. Os sócios residentes em Lisboa podiam
ainda assistir às operações da Caixa Económica579.
Finalmente, é de destacar que as instituições baseadas no crédito mútuo
assumiram na maior parte das vezes o modelo cooperativo, como é exemplo
icónico a Caixa Económica Operária, fundada em 8 de novembro de 1876.
As operações de crédito que praticava limitavam-se à concessão de empréstimos sob caução ou fiança e a créditos ao consumo dos próprios sócios580.
Para além destas instituições especificamente destinadas a capitalizar
e rentabilizar pequenos fundos individuais, é de destacar que uma parcela
significativa das associações mutualistas mutualizava e rentabilizava os
seus fundos através de empréstimos aos sócios, como ilustram as passagens seguintes, correspondentes a diferentes estatutos:
“Todos os fundos disponíveis das despesas da associação serão
capitalizados e se emprestarão a juro legal, dando devedor hipoteca
especial, livre e desembaraçada fiador principal, pagador e certidão
do registo das hipotecas para se conhecer da isenção da oferecida,
preferindo em igualdade de circunstâncias o Sócio, que assim se quiser obrigar, a outro qualquer individuo estranho à associação”581.
“A direção além de outras transações que julgar convenientes,
emprestará os fundos da associações unicamente sobre penhores
d’ouro ou prata, a pequenos prazos, que poderão reformar-se se no
cofre não houver carência de fundos para as despesas”582
“O fundo permanente constituirá o capital da caixa de empréstimos para ocorrer às urgentes necessidades dos associados”583.
Alvará de 29 de dezembro de 1846, Legislação Régia, Livro 1846
Caixa Económica Operária, Arquivo Histórico do Banco de Portugal, Inspeção Geral
do Crédito e Seguros.
581
Processo da Associação dos Artistas de Bragança de 1865-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
582
Processo da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos de 1887-1902. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
583
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
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“O sócio a quem faltar o trabalho, não sendo por culpa própria
tem direito a um emprestimo gratuito até 30 dias; será obrigado a pagar a soma emprestada dentro de 6 meses em prestações semanais”584.
Pela lei de 26 de abril de 1880, foi criada com a garantia do Estado
uma caixa económica denominada Caixa Económica Portuguesa, tendo
por fins “difundir, promover e incitar nas classes menos abastadas o espírito de economia, facultando-lhes meios seguros de tornar frutífera a acumulação de quantias, que por sua pequenez dificilmente encontrariam outra
aplicação produtiva”, e como operações o recebimento em depósito voluntário de pequenas quantias, nos limites fixados por esta lei e a restituição
total ou parcial dos mesmos depósitos acrescentados de juros calculados,
capitalizados e liquidados segundo as disposições desta mesma legislação.
O terceiro capítulo da lei contemplava as disposições especiais relativas
às subagências escolares da caixa económica, estipulando que todos os professores e professoras das escolas oficiais de instrução primária deveriam,
com prévia autorização da administração central da caixa, instituir nas respetivas escolas subagências escolares da Caixa Económica Portuguesa. A
instituição de uma subagência escolar em qualquer escola primária oficial
autorizava o respetivo professor ou professora a receber e restituir depósitos
de pequenas economias dos seus alunos ou alunas, e a representá-los nas
suas relações com a administração central e agências da caixa económica585.
Em 1881, procura-se estimular a criação das agências e subagências
escolares previstas naquele diploma, começando pelas comarcas de Lisboa
e Coimbra, de forma a acompanhar-lhes de perto a instalação, observar e
estudar o modo por que funcionam, apreciar a vantagem prática dos modelos e formulários adotados e auxiliar os agentes e subagentes nas diligências indispensáveis para esclarecer o espírito público acerca da natureza e
intuitos da nova instituição.
A Portaria de 14 de março de 1881 estabelece que a junta do crédito
público proceda com urgência a todos os trabalhos preparatórios para a
instalação das agências da Caixa Económica Portuguesa nos dois distritos de Lisboa e Coimbra, prescrevendo para esse fim todos os modelos
e fórmulas, elaborando os regulamentos do serviço interno e expedindo
as instruções tendentes à melhor organização e fiscalização dos diversos
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas de Setúbal de 1861-1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
585
Lei de 26 de abril de 1880, Diário do governo n.° 102, Ministério da Fazenda, Legislação
Régia, Livro 1880.
584

208

Origens do Mutualismo em Portugal

serviços. Determina ainda que a junta escolha entre os professores e professoras das escolas oficiais da instrução primária dos mesmos distritos,
e a princípio das duas comarcas acima referidas, os que se mostrem mais
aptos para lhes poder ser com vantagem confiada a gerência de subagências escolares, devendo a junta, no intuito de facilitar a instalação das subagências e de esclarecer tanto os professores como os alunos e as famílias
destes, elaborar e fazer distribuir conveniente e profusamente um Manual
das caixas económicas escolares, para o qual poderiam usar como modelo
as publicações análogas realizadas em França e Inglaterra586.
Em 1884, Costa Goodolphim escreve um relatório sobre o desenvolvimento das caixas económicas escolares desde 1883, ou seja, completado um
período de 12 meses do seu primeiro ensaio em Portugal. Depois de descrever as experiências além-fronteiras, informa que as caixas económicas
escolares foram estabelecidas nas escolas centrais do município de Lisboa
em virtude da proposta do vereador do pelouro da instrução Teófilo Ferreira.
Goodolphim foi convidado pelo vereador a presidir a este processo, pelo
que iniciou desde logo a organização de reuniões preparatórias com os professores das escolas centrais. A primeira realizou-se a 24 de janeiro de 1883
na Câmara Municipal de Lisboa, estando presentes quase todas as professoras e professores regentes das escolas centrais, sendo desde logo nomeada
uma comissão587, tendo por fim a organização dos trabalhos preliminares desta instituição. Na segunda reunião procedeu-se à leitura do manual das caixas
escolares, assistindo o também o diretor da Caixa Geral dos Depósitos.
Em julho de 1883, começaram os exercícios nas escolas 3, 4, 5 e 6
com “os mais lisonjeiros resultados” e, em outubro do mesmo ano, ficaram
estabelecidas nas escolas restantes, sendo o seu desenvolvimento auspicioso, na opinião do relator. Este aponta, todavia, como um entrave ao seu
mais expressivo progresso o modelo burocrático exigido aos alunos para
os depósitos e levantamentos, o que compara com o processo geral na
Caixa Económica Portuguesa, o que na sua opinião também é a causa da
insuficiente adesão da população operária588.
Mais tarde, a lei de 24 de dezembro de 1901, reformando o ensino
primário, volta a estabelecer no seu artigo 117 que “nas escolas de instrução primária serão estabelecidas caixas económicas escolares relacionadas
Portaria de 14 de março de 1881, Legislação régia, Livro 1881.
Composta por Ludmila Porto Carrero, Ana Nunes, Teófilo Ferreira, Costa Goodolphim,
Castro Rodrigues, J.F. Barroso e Feio Terenas
588
Goodolphim, As Caixas Escolares.
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quanto possível com a Caixa Económica Portuguesa e nas condições que
forem prescritas nos regulamentos”589, e em 1908, o decreto de 15 de fevereiro volta a recomendar aos inspetores de instrução primária a necessidade
de, por si e pelos subinspetores e professores seus subordinados, promoverem o desenvolvimento das caixas económicas escolares. Lembra que, nos
termos do artigo 117 do decreto de 24 de dezembro de 1901, deveriam ser
estabelecidas nas escolas de instrução primária caixas económicas escolares, orientação que “não se tinha cumprido, e apenas num ou noutro círculo
escolar alguns professores criaram caixas económicas, cujos resultados, se
bem que modestos, não deixam, todavia, de ser lisonjeiros”.

Ilustração 32 – Mapa do movimento geral das Caixas Económicas Escolares590

Argumentava o conselheiro Ildefonso Marques Mano, diretor geral da
Instrução Primária, que:
“A obrigatoriedade do ensino primário não era ainda uma realidade por virtude de causas complexas, de todos bem conhecidas, entre
as quais se destacava “a pobreza de algumas famílias, sem recursos
que lhes permitiam vestir e calçar os seus filhos e fornecer-lhes os
utensílios escolares indispensáveis”591.
589
590
591

Decreto de 24 de dezembro de 1901, Legislação Régia, Livro 1901.
Goodolphim, As Caixas Escolares, 19
Decreto de 15 de fevereiro de 1908, Legislação Régia, Livro 1908
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As caixas económicas escolares, sublinhava, “não só contribuem para
tornar mais larga e mais útil a função da escola, mas concorrem para uma
obra de pacificação e solidariedade social, interessando numa empresa tão
simpática os cidadãos de boa vontade”. Defendia ainda a intervenção dos
alunos na administração das caixas económicas como um poderoso meio
de educação moral e cívica, potenciadora da solidariedade.
Não pretendendo estabelecer princípios uniformes que regulassem a organização e funcionamento das mesmas, preconizava que no seu regulamento deveria ficar bem expresso o fim a que se destinavam, que era “facilitar a
frequência da escola às crianças pobres fornecendo-lhes alimentos, calçado,
vestuário, livros e outros objetos escolares”, e que era necessário explicitar
a natureza e a importância das quotas, sendo possível aceitar mesmo donativos em géneros agrícolas, bem como “que se diga quais as pessoas que podem fazer parte da direção da caixa económica, sendo sempre membro dela
alunos da 3ª e 4ª classes, sob a superintendência e fiscalização do professor.
As receitas da caixa, para além dos fins já referidos, podiam ser aplicadas em excursões de estudo, na organização de cantinas escolares, de
colónias de férias e de bibliotecas populares. Os sócios podiam ser efetivos, protetores e beneméritos, sendo sempre efetivos os alunos de ambos
os sexos. Eram sócios protetores todas as pessoas que quisessem concorrer
com qualquer quantia mensal ou anual e beneméritos aqueles que prestassem à caixa económica benefícios importantes592.
Os estatutos conservados de algumas das experiências contemporâneas
vão ao encontro destas orientações, como exemplificam as três instituições fundadas em 1906 no distrito de Viana do Castelo: a Caixa Económica Escolar da
Freguesia de Prozelo, no concelho de Arcos de Valdevez; a Caixa Económica
Escolar da Freguesia de Carreço, no concelho de Viana do Castelo; e a Caixa
Escolar da Freguesia de Penso-Melgaço, no concelho de Melgaço.
O preâmbulo dos estatutos desta última é eloquente sobre as motivações
dos seus protagonistas, justificando a criação da caixa económica escolar:
“Atendendo a que as comissões de beneficência ensino estão longe
de atingir o fim para que foram criadas; atendendo a que as condições
precaríssimas da escola a meu cargo têm necessidade absoluta de ser, se
não remendadas, pelo menos atenuadas; atendendo à excessiva carestia
dos livros e mais materiais de ensino que dificilmente podem adquirir as
classes pobres; atendendo a que a igualdade de direitos na escola [sic]
592

Decreto de 15 de fevereiro de 1908, Legislação Régia, Livro 1908
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confraternizar os alunos de todas as classes o que de alto valor pedagógico e educativo; atendendo à benéfica lição de economia e de equidade
que todos os alunos podem levar da escola, para desassombradamente
entrarem na vida o que de subida importância social”593.
Estas associações tinham por fim:
“socorrer os alunos pobres fornecendo-lhes tinta, papel, penas, livros
e qualquer outro material de ensino, conferir prémios aos que, pelo
seu comportamento e aproveitamento mais se distinguirem durante o
tempo escolar; pagar as propinas de exame e dar-lhes roupas, calçado, alimento, quando as circunstâncias da caixa o permitam”594.
Admitiam três categorias de sócios – benfeitores, protetores e pensionistas. Os primeiros podiam ser pessoas de ambos os sexos que oferecessem à
instituição alguns o donativo ou subsídio, os segundos, os indivíduos que se
subscrevessem com a cota mensal de 50 reis ou anual de 500 reis, e os pensionistas, os alunos das duas escolas que, com autorização prévia dos seus pais
ou tutores, subscrevessem com uma cota de 40 reis mensais, “exceto os alunos pobres, em favor dos quais foi criada esta associação de Beneficência”595.
Os fundos adquiridos seriam administrados pelos alunos sob a imediata fiscalização de uma comissão composta pelo pároco, pelo regedor e pelo
professor. A comissão administradora compunha-se de um presidente, um
vice-presidente, dois secretários, um tesoureiro e dois vogais, eleitos pelos
sócios ativos de entre os alunos da terceira e quarta classes da escola596.
Para concluir, é de referir que a par destas tentativas de incutir o espírito de poupança e solidariedade nos alunos do ensino primário, na primeira
metade da centúria floresce igualmente a entreajuda no meio académico superior. Em Coimbra, foram fundadas três instituições em meados do século
– o Montepio da Imprensa da Universidade (1849), a Sociedade Filantrópica
Académica (1849) e O Instituto (1852). O primeiro, de pequena dimensão,
teve apenas o socorro e o crédito mútuos como propósito. Foi seu presidente
o comendador Nicolau Fernandes, administrador da dita imprensa e principal promotor do associativismo coimbrense. A segunda tinha os mesmos
Estatutos da Caixa Económica Escolar da Freguesia de Penso-Melgaço, Arquivo dos
Governos Civis da SGMAI.
594
Estatutos da Caixa Económica Escolar da Freguesia de Prozelo - Arcos de Valdevez,
Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
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Estatutos da Caixa Económica Escolar da Freguesia de Carreço, Arquivo dos Governos
Civis da SGMAI.
596
Estatutos da Caixa Económica Escolar da Freguesia de Penso-Melgaço, Arquivo dos
Governos Civis da SGMAI.
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propósitos, vocacionando-se para “os académicos pobres”. O Instituto, definido como corporação científica e com apoio governamental, é pioneiro na
propagação da necessidade de instruir as classes menos abastadas. Tem as
suas raízes na Academia Dramática (1838), que chegou a editar um periódico, Crónica Literária da Nova Academia Dramática (1840-1841)597.
4.5 Montepios e Associações de Ofício
Muito embora seja sobretudo a partir da década de 1850 que se difunde o mutualismo entre a comunidade artesanal, existe notícia de alguns
ensaios anteriores, que recuam à alvorada do século XIX. Tal como já
ilustrado, no que concerne à evolução das corporações do Antigo Regime,
as primeiras experiências modernas de mutualismo entre as comunidade
artesanal concretizam-se no seio, ou na continuidade, de instituições pré-modernas, mas apresentam relevantes inovações institucionais.
Para ilustrar as origens do mutualismo, Vasco Rosendo realizou
a genealogia das instituições para a ação coletiva dos Ourives de Prata
Lisbonenses, uma das mais antigas corporações de Lisboa, cujo ofício é
mencionado pela primeira vez em 1211 e o arruamento em 1383. O hospital de Santo Eloy foi construído em 1284 em terrenos que segundo a
tradição foram cedidos pelos Ourives em troco de privilégios na aferição
dos pesos e das medidas. Administrado pelos Ourives este foi a primeira
sede da Confraria de Santo Eloy.
O compromisso da Irmandade do Bem-aventurado Santo Eloy, aprovado por D. José em 1750, constitui-se como a reforma de “um compromisso
anterior que tinha mais de dois séculos” e, conforme analisado no capítulo
relativo às corporações de ofício, demonstra já traços de modernidade significativos que anunciam as inovações trazidas pelo movimento mutualista.
Paralelamente, os Ourives da Prata agrupavam-se na Confraria de Nossa
Senhora da Assunção, sendo obrigatória a pertença a ambas as instituições
(que acabariam por se reunir sob a evocação de ambos os patronos em 1795)
e, ainda antes disso, fundaram o Montepio do Ofício dos Ourives da Prata.
Este tinha por objetivo sufragar periodicamente pela alma dos defuntos e
prestar auxílio aos confrades presos ou enfermos. O mapa de receitas e despesas de 1828 ilustra o investimento no serviço médico, na botica, em visitas
Goodolphim, A Associação: história e desenvolvimento das associações portuguesas,
108 e seguintes.
597
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e curativos a doentes, viúvas e órfãos dos confrades, esmolas aos crónicos
e confrades pobres e às viúvas e órfãos dos mesmos, diárias aos presos e
funerais dos irmãos pobres. Este montepio esteve na origem da Associação
dos Ourives da Prata Lisbonense, associação de socorros mútuos com estatutos aprovados em 1864. Nestes está explícito que a associação era composta pelos confrades dessa confraria e por novos associados da classe dos
ourives da prata, tanto artistas como aprendizes. Em 1901, surgiu já como
Associação de Socorros Mútuos dos Ourives da Prata Lisbonense598.
No que respeita aos dois montepios fundados entre os operários do
arsenal, ainda antes da extinção do regime corporativo dos ofícios artesanais, o documento normativo mais recuado identificado data de 1822.
O regulamento do Montepio de Jesus Maria José, em 1822, era encimado
pela seguinte máxima:
“Sendo a caridade cristã uma obrigação que Jesus Cristo nos
impôs, e que São Paulo tanto nos recomenda, e querendo nós de algum modo satisfazer essa mesma obrigação, nos congregamos numa
congregação intitulada de Jesus Maria José a qual tem por instituição
socorrer uns aos outros, do modo que é possível nos estados de moléstia e como se viu nos artigos que se seguem os quais hão de servir
de regra fundamental, sem que este fim possa nem deva ter cofre”599.
Nestas normas, muito embora rudimentares, era definida a Constituição
dos corpos gerentes, divididos por oficinas e incluindo um superior, revendedor, um escrivão e presidentes. Ficavam igualmente explicitadas as
condições de admissão dos sócios, sendo a congregação aberta a mestres,
contramestres, aparelhadores, moços, porteiros e guardas, com a condição
de se acharem trabalhando no arsenal ou em qualquer outra parte por conta
do mesmo arsenal de Lisboa.
Os subsídios eram atribuídos de uma forma que indicia a formalização
de práticas de entreajuda informal, quando um sócio estivesse inabilitado,
cada congregado cotizar-se-ia com um valor fixo durante quatro semanas.
Quando o número de doentes superasse os quatro, deixava de ser exigida
mais cotização600.
No que respeita ao Montepio do Senhor Jesus do Bonfim, fundado
entre os operários do Arsenal do Exército em 1807, os primeiros estatutos
Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 295-298.
Citados por Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas,
caixas de pensões e reformas, caixas económicas.
600
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas.
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conhecidos datam apenas de 1826. Segundo a descrição de Goodolphim,
este foi fundado no seio da antiga confraria desta classe profissional, que
terá sido extinta na sequência da criação da nova instituição. A maioria dos
confrades incorporou-se no Montepio, que por consequência se encarregou do culto religioso, sustentando-o com o produto das aparas de madeira
das diversas oficinas dos arsenais. Os seus primeiros estatutos datam de 9
de março de 1826. Segundo os mesmos, para além do culto, os confrades,
exclusivamente os empregados dos dois arsenais imperiais e reais do exército e da marinha, tinham direito a subsídio de doença, explicitado em valor e duração. O montepio tinha, para além disso, o seu próprio cirurgião.
A partir da reforma de 1842, a instituição passou a integrar somente os
operários do Arsenal do exército e deixou de se obrigar ao culto religioso.
Outro dos montepios de base profissional que se destaca pelo seu pioneirismo, é o já referido Montepio Filarmónico de Santa Cecília, também este
elucidativo da herança corporativa. Foi fundado a4 de novembro de 1834
tendo entre os seus fins: “promover os melhoramentos da arte da música e
os interesses dos seus artistas”, “ocorrer à subsistência dos seus associados
no caso de doença ou inabilidade para o exercício da arte da música; prestar-lhes o decente enterramento e socorrer as famílias dos seus associados falecidos”, coadjuvando a Associação de Música 24 de Julho e a Real Irmandade
de Santa Cecília. Em 1905, fundiu-se no Montepio a Associação de Socorros
Mútuos Filial, fundada em 1896 pela Associação dos Professores de Música
de Lisboa, bem como a Associação Musical 24 de Julho, de 1893.
Conforme já observado nos montepios de base local, estes exemplos
revelam, por comparação aos compromissos das confrarias corporativas, o
empenho em transformar um modelo assistencialista num regime de previdência, em que eram explicitados a natureza e o valor dos socorros. É de
revelar que esta evolução institucional se verificava mesmo nas instituições dasclasses profissionais que optaram apenas por modernizar as suas
antigas instituições, reformando os seus compromissos tendo em consideração os novos modelos inaugurados pelas recém-criadas associações
fraternais. Foi o caso dos alfaiates do Porto e da sua confraria, sediada na
capela de Nossa Senhora de agosto, esperando “que a confraria não tratará
só de reedificação da capela e de festejar os Santos, mas cuidará de remediar os males que afligem a sua indústria”601.
“Confraria dos Alfaiates no Porto”, Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos
das Classes Laboriosas, 10 de setembro de 1853.
601
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Aconteceu também a mesma corporação se dividir entre o antigo e
o novo modelo associativo, como sucedeu entre a irmandade de Nossa
Senhora das Candeias do Santo Homem Bom e a Associação dos Alfaiates
Lisbonenses. O conflito induziu até a intervenção do governador civil, que
pretendia “obstar a que houvesse dois montepios na mesma classe (...) e
desejava que a associação se unisse à irmandade, porque sendo essa já
muito antiga seria melhor conservar esta do que criar uma outra, que faria
a divisão no ofício”. No entanto, os ativistas da nova associação desejavam
“ver separados o divino do profano, e mesmo porque, como irmandade,
nós não poderíamos atingir os fins a que podemos chegar pela associação”602. Houve ainda instituições pré-modernas que acabaram por se fundir
com as modernas associações de socorros mútuos, como a Irmandade dos
Livreiros ou a Irmandade dos Sapateiros de S. Crispim ou Crispiniano603.


Ilustração 33 – Genealogia das instituições para a ação coletiva
dos pedreiros e carpinteiros de Lisboa

No centro deste conflito entre tradição e modernidade estava uma nova
perspetiva mais alargada da missão das associações profissionais, como também se adivinha pela divergência no seio da classe dos Sapateiros e Artes
que Trabalham o Cabedal, cuja associação fraternal associava, em 1853, 586
Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 6 de março
de 1853.
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“Boletim das Associações”, Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes
Laboriosas, 1 de julho de 1854.
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artistas e a Irmandade de São Crispim, 300. Segundo os primeiros, na discussão sobre a abrangência da associação, o presidente da irmandade opinou
para que fossem só admitidos os sapateiros e os seus anexos, de acordo com
a instituição da Casa dos Vinte e Quatro, sendo vencido pela assembleia que
deliberou que se admitissem todos os que trabalham em cabedal”604.

Ilustração 34 - Movimento dos sócios da Associação dos Carpinteiros,
pedreiros e artes correlativas entre 1856 e 1861605.
Jornal da Associação Fraternal dos Sapateiros e Artes que trabalham o cabedal, 11
de outubro de 1853.
605
Várias Associações de Socorros Mútuos (1841-1862). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
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Os novos ativistas argumentavam que as antigas instituições não estavam vocacionadas para os largos propósitos a que a associação fraternal
estava destinada:
“Não sabeis porque preferimos a associação à irmandade? (…)
é porque a irmandade tem outras feições que não tem a associação; é
porque a irmandade não pode satisfazer as necessidades da indústria,
é por que a irmandade não pode reabilitar o trabalho, é porque a irmandade nunca pode ser mais do que um monte pio, enquanto que a
associação tem um horizonte mais vasto e esperançoso”606.
A partir de meados da centúria, Portugal acompanha as tendências
internacionais, sendo no seio da comunidade artesanal, e refletindo um
forte legado corporativo, que se dissemina a parte mais significativa das
experiências mutualistas. Com efeito, no rescaldo da revolução francesa
de 1848, um conjunto de novas associações é fundado nas duas principais
cidades portuguesas – Lisboa e Porto –, um fenómeno que antecede a onda
que marca as últimas décadas de oitocentos.
Sob a capa da ajuda mútua, vislumbra-se ainda o objetivo de organizar
a resistência artesã à progressiva perda de controlo sob o processo produtivo e o mercado de trabalho. Promovidas sobretudo por artesãos, os seus
estatutos, denunciando ainda o exclusivismo corporativo e o domínio do
culto religioso assumem, todavia, uma tipologia nova, análoga às modernas associações de socorros mútuos. Os próprios contemporâneos, como
Costa Goodolphim, interrogavam-se sobre a ascendência destas instituições: “Teriam porventura conhecimento do que existia na Europa?”607.
O novo associativismo mutualista entre a comunidade artesanal tinha
de facto outros e mais ambiciosos propósitos, nomeadamente o de concorrer para a almejada instrução popular e até de conquistar a independência
dos produtores através da cooperação económica.Anuncia ainda, por outro
lado, o cariz reivindicativo que o relaciona com a emergência do sindicalismo. Com efeito, na sua origem, e conforme Maurice Agulhon argumenta, o associativismo mutualista caracterizava-se pela sua multifuncionalidade, sobretudo quando se disseminou entre as camadas e comunidades
populares. Nos seus primórdios é possível compreender que os propósitos
das associações populares iam muito para além dos socorros mútuos. As
Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 27 de agosto
de 1853.
607
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas, 73
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associações de ofícios artesanais, entre as quais a pioneira Associação dos
Alfaiates Lisbonenses, para além dos socorros previa:
“Promover os melhoramentos de que for suscetível a indústria”
e “procurar emprego para os sócios que se lhe apresentarem a pedir
trabalho quando os membros da associação estejam em circunstâncias de lhes poder dar”608.
A sua congénere no Porto previa mesmo:
“Empregar os sócios, que reclamarem trabalho, ou nas oficinas
dos outros sócios ou prestando-lho à custa da sociedade. As obras que
os sócios fizerem, prestando-lhes a sociedade as matérias primas, serão vendidas ou nos mercados nacionais ou nos estrangeiros, e o seu
produto entrará na caixa da mesma sociedade”609.
É de ressalvar, porém, que não obstante estas ambições, a análise dos
processos relativos à fundação e desenvolvimento destas instituições, conservados no arquivo histórico do Ministério das Obras Públicas, aponta
para a centralidade dos socorros mútuos na intervenção destas associações.

Ilustração 35 - Mapa de despesas da Sociedade de Socorros dos Marceneiros,
Entalhadores e artes correlativa do Porto entre 1855 e 1862610.
Estatutos da Associação dos Alfaiates Lisbonenses de 1853. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Estatutos da Associação dos Alfaiates Portuenses de 1874. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
610
Várias Associações de Socorros Mútuos (1841-1862). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
608
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Ilustração 36 – Mapa relativo aos socorros atribuídos pela Associação dos
Pedreiros, Carpinteiros e artes correlativas de Lisboaentre 1856 e 1861611.

Segundo Goodolphim, entre estas associações pioneiras aquela que
mais se destacou pelo seu desenvolvimento foi a Associação Tipográfica
Lisbonense e Artes Correlativas. Fundada a 25 de julho 1852 e com alvará
aprovado a 2 de outubro de 1858, esta associação congregava compositores, impressores, maquinistas impressores, fundidores de tipos, gravadores, puncionistas e de madeira, estampadores, desenhadores e impressores
litográficos, fabricantes de papel, encadernadores, calhandreiros, marjadores e acetinadores de papel e, ainda, os aprendizes de quaisquer destas
artes que tivessem dois anos completos de aprendizagem e os donos de
quaisquer destas oficinas e fábricas, para além dos revendedores literários
e dos escritores públicos. Tinha por fim:
“Desenvolver, aperfeiçoar e tratar de todos os melhoramentos
das artes e profissões que têm nela ingresso; Tratar dos seus associados quando enfermos ou impossibilitados para o trabalho, subsidiar
os sócios em casos de prisão até a sentença, quando esta não impuser
algumas das penas maiores do código penal, no caso contrário per611

Várias Associações de Socorros Mútuos (1841-1862). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.

220

Origens do Mutualismo em Portugal

derá todos os direitos; fazer com a possível deferência os funerais aos
sócios ou concorrer para eles”612.
No entanto, e apesar de um sustentado aumento do número de sócios,
a desproporção entre as quotizações cobradas e os subsídios assegurados, e
consequente acumulação de saldos negativos, obrigou a associação a reformar
os seus estatutos no sentido de reduzir as quantias atribuídas. Com efeito, a
maioria das associações criadas neste período passou, ao longo do seu desenvolvimento, por mais do que um processos de reforma estatutária, na maioria
das vezes com o propósito de alterar o sistema contributivo e os benefícios
concedidos, de forma a salvaguardar a sua sustentabilidade financeira.
As múltiplas pretensões consideradas nos estatutos das associações
primordiais refletem o legado corporativo, mas também, é necessário sublinhar, uma forte influência da tradição iluminista, na ambição de progresso técnico e intelectual. Para além disso, como sublinha Miriam Halpern
Pereira, as associações de socorros mútuos integram nos seus propósitos
e nas suas práticas os valores positivistas da análise científica, calculando
estatisticamente custos e benefícios.
No entanto, a influência da tradição iluminista revela-se sobretudo na
inserção da instrução como propósito dominante. Praticamente todas as
associações mutualistas no seio da comunidade artesanal propunham-se:
“ministrar socorros aos associados nas suas enfermidades, ou quando temporariamente desempregados, e bem assim lhes facilitar a instrução”613.
Para concretizar este propósito, previam “instaurar uma aula de instrução
primária, elementar e profissional, cursos noturnos e uma biblioteca”614.
Com efeito, a questão da instrução popular marca as aspirações
das associações operárias desde a sua origem. A Sociedade dos Artistas
Lisbonenses acalenta o projeto de uma escola de ensino primário e elementar615, os redatores do Ecco dos Operários fundam um gabinete de
leitura em fevereiro de 1851616, a Associação dos Alfaiates Lisbonenses
organiza um curso de leitura repentina em maio de 1853617.
Estatutos da Associação Tipográfica Lisbonense e Artes Correlativas citados por
Goodolphim, A Previdência.
613
Estatutos da Associação dos Empregados do Comércio e Indústria, fundada em Lisboa,
em 1855, citados por Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 318-319.
614
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos e Instrução Aliança Operária de 1880.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
615
Ecco dos operários, 30 de novembro de 1850.
616
“Gabinete de Leitura fundado pelo Ecco dos Operários”, Ecco dos Operários, 1 de
fevereiro de 1851.
617
“Educação nas associações”, Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes
Laboriosas, 7 de maio de 1853.
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Ilustração 37 - Mapa estatístico relativo ao desenvolvimento da
Associação Tipográfica Lisbonense e Artes Correlativas,
disponibilizado por Costa Goodolphim, 1889618.

A imprensa da época parece confirmar uma rápida concretização destes propósitos:
“Além do montepio, que é um resultado há muito conhecido pelo
povo, hoje vemos a associação dos alfaiates sustentando uma aula de leitura repentina para os sócios e seus filhos, a associação dos sapateiros
publicando o seu manual e sustentando um jornal, a associação dos fabricantes de seda montando teares, e dando trabalho aos seus sócios (…)”619.
Tal como observado com as sociedades de base local, na década seguinte assiste-se ao proliferar das associações de base artesanal por todo
o território nacional. No entanto, se nas duas principais cidades os diferentes ofícios tenderam a organizar-se autonomamente, ainda que normalmente reunidos em estruturas federativas como o Centro Promotor dos
Melhoramentos das Classes Laboriosas, fundado em 1852, nos aglomerados de menor dimensão a tendência foi para a criação de associações que
congregavam os diferentes ofícios.
“Esta associação será composta de todos os indivíduos das classes
industriosas aqui domiciliados que quiserem assegurar-se mutuamente
em auxílio fraternal, para os casos em que esse auxílio se tornar necessário e dentro dos limites dos fins a que esta associação se propõe”620.
Goodolphim, A Previdência.
Jornal da Associação Fraternal dos Sapateiros e Artes que trabalham o cabedal, 25
de outubro de 1853.
620
Estatutos da Associação dos Artistas de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
618
619
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Enquanto as associações fundadas nos dois principais centros industriais eram exclusivas de um ofício, e quanto muito admitissem as suas
“artes correlativas”, nos povoados de menor dimensão, as associações artísticas eram abertas aos “indivíduos da classe artística, em número ilimitado, aqui domiciliados”621, sendo exclusivas de “artistas e operários”622,
dos que “exercerem alguma arte ou ofício”623.

Ilustração 38 – Relação dos inscritos na
Associação Artística Vimaranense em 1866 624.
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança de 1870.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
622
Estatutos da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses de 1861.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
623
Estatutos da Sociedade protetora dos Artistas de Olhão de 1866. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
624
Processo da Associação Artística Vimaranense, 1866-1900. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
621
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Apresentando uma natureza mais inclusiva que as predecessoras, eram
abertas a “Todos os indivíduos de ambos os sexos nacionais ou estrangeiros”, que “podiam ser sócios desta associação quando satisfizessem
as condições exigidas pelos estatutos”625, o que não queria dizer que em
alguns casos não estivessem ainda presentes alguns fatores de exclusão,
nomeadamente do género626.

Ilustração 39 - Recibo inserto no dossier documentos de despesas de 1878
do Montepio Artístico de Santarém627

O exclusivismo masculino revela-se sobretudo nas subscrições dos
projetos de estatutos e relações de sócios conservadas, porque as normas
estatutárias tendem a criar possibilidades de participação feminina, normalmente assentes na unidade familiar.
“Todo o sócio gozará dos socorros consignados nestes estatutos
– salvas as ecxceções nos mesmos estipulados – para sua pessoa e
famíla; Para o sócio casado fica entendido por família a mulher e
filhos, excepto os varões logon que completarem os 16 anos; Para o
sócio solteiro, mãe ou irmã, e na falta destas uma pessoa qualquer que
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos Humanitária das Classes Laboriosas do
Porto e Montepio Fúnebre Familiar de 1877. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
626
Estatutos da associação de socorros mútuos e fúnebres das classes trabalhadoras do
concelho de Valongo, aprovados em 26/01/1899.
627
Processo do Montepio Artístico de Santarém, 1863-1902. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
625
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viva em sua companhia e se preste a tratá-lo nas suas doenças; Para
o viúvo ou divorciado, os seus filhos, excepto os varões de 16 anos; e
na menoridade das suas filhas, alguma pessoa que cuide da administração de sua casa e o trate em suas doenças”628.

Ilustração 40 -Subscritores da ata da assembleia fundadora da
Associação dos Artistas de Bragança, 1865629.
Processo do Montepio Artístico Tavirense, 1858-1904. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
628
629
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Não obstante, existiam já associações que contemplavam a integração
de mulheres com atividade profissional própria:
“Como o fim desta associação é melhorar não só a sorte do artista
mas também da sua família, além da obrigação geral que lhe incumbe
de promover a direção intelectual e artística dos orfãos e prestar um
subsídio mensal às viúvas dos sócios, podem as mulheres e filhos de
qualquer artista, com expressa autorização do chefe de família, fazer-se inscrever como sócios participantes, para o único fim e com o único
direito d’utilizar alguns dos benefícios da associação; e bem assim as
mulheres solteiras e viúvas que passarem de 25 anos de idade e que
exercerem por si qualquer indústria, provando ter tido sempre uma
conduta honesta, pagando a respetiva quota e direitos de admissão ”630.
Por outro lado, muito embora a maior parte das associações não incluissem subsídios de parentalidade, existiam já exceções como a Associação
dos Artistas Vilafranquenses, na qual as“associadas serão socorridas nos
partos, quando estes forem felizes, com o subsídio correspondente ao seu
estado mais ou menos grave”631.
Por outro lado, muito embora com origem na comunidade artesanal e
vocacionadas especialmente para as classes laboriosas, as associaçõesincluíam comumentea possibilidade de adesão de outras camadas:
“São sócios natos todos os operários: são sócios admissíveis todos os não operários, que tiverem um modo de vida conhecido, d’onde
provenha uma subsistência certa”632
A tendência geral foi de facto a de estas instituições progressivamente
se abrirem à restante comunidade:
“Os abaixo assinados, artistas moradores em Vila Franca de Xira,
deliberam, a exemplo de seus irmãos da capital e de outras povoações
do Reino, constituírem-se em associação, organizando em seguida um
monte pio em que pudessem alistar-se não só os artistas associados,
mas outras quaisquer pessoas (...)”633.
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
631
Processo da Associação Fraternal dos Artistas Vilafranquenses, 1856-1902. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
632
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas de Setúbal de 1861-1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
633
Processo da Associação Fraternal dos Artistas Vilafranquenses, 1856-1902. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
630
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Ilustração 41 – Relação dos sócios apoiados pela
Associação dos Artistas Covilhanenses em 1875634.

Com efeito, manifestando paralelos com os restantes montepios à escala comunitária, estas associações eram crescentemente abertas a outros
estratos sociais, sendo os fatores de exclusão relacionados com a idade e
estado de saúde, destinando-se então a:
“Todos os artistas e operários, e mais indivíduos não compreendidos nas exceções do artigo seguinte. Não podem pertencer a esta
associação, os indivíduos seguintes: os que não tiverem dezoito anos
de idade completos, os que padecerem de moléstia crónica, os que
padecerem de moléstia contagiosa”635
No que respeita aos objetivos, tal como as associações fraternais de
Lisboa e Porto, estas associações começam por se caracterizar pela sua
multifuncionalidade, revelando ambições diversas que comprovam a influência das tradições quer corporativa quer iluminista.
Processo da Associação Setubalense das Classes Laboriosas de 1855-1899. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
635
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses de 1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
634
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Os indícios da tradição corporativa subsistem essencialmente na ambição de gerir o mercado de trabalho, aspirando poder assim:
“Fornecer trabalho aos sócios, que o reclamarem, e não tenham
podido obter, se os fundos da sociedade assim o permitirem [ou]procurar
que o faça por si algum dos sócios, que se ache em circunstâncias competentes, quando se não dê a condição inserta no artigo antecedente”636.
“Para o fim do art. antecendente haverá na casa da associação
um livro de registo sempre patente, em que se inscrevam os operários
que precisem de trabalho, ainda que não sejam sócios, e onde os proprietários das oficinas, empreiteiro ou mestre de obras e ainda os particulares possam lançar a reclamação dos operários que precisem”637.
“Concorrer para o melhoramento desta classe, excetuando-se os
assuntos religiosos ou políticos”638.
Para além disso, e não obstante uma crescente tendência para a assunção de uma nova identidade de classe, as fronteiras entre a tradição corporativa e o novo associativismo são igualmente ténues nestas instituições,
sendo percetível a sua inspiração religiosa, muitas destas criadassob a proteção de um santo ou santa639, resultantes da transformação de irmandades,
mantendo as missas e os sufrágios dos antigos sócios640, ou da fusão com
irmandades, adotando como fins, os “funerais e bens d’alma”641, “obter
sufrágios pelas almas dos sócios”642.
No que respeita à tradição iluminista, a instrução ainda se destaca
como um dos objetivos preponderantes, intimamente relacionada com a
aspiração de aperfeiçoamento técnico:
“Além do socorro mútuo, a associação tem como um dos seus fins
principais concorrer para a ilustração e bem-estar dos seus associados: aliando a instrução com o trabalho; promovendo a prosperidade
Processo da Associação Protetora dos Artistas de Faro, 1855-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
637
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
638
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos denominada União Fraternal dos Operários
da Fabricação do Tabaco de 1869. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
639
Estatutos da Sociedade Artístico Lamecense, sob a proteção de Nossa Senhora dos
Remédios, 1880.
640
Associação Fraternal Taboense de 1867. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
641
Estatutos do Montepio Artístico, anteriormente designada de Monte-Pio de Nossa
Senhora da Conceição de Santarém de 1863. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
642
Estatutos do Montepio Artístico de S. Braz de 1869. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
636
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das artes ou indústrias exercidas pelos seus membros, empregando
todos os meios que parecerem profícuos para lhes melhorar a sua
condição social e para que possam acompanhar dignamente os progressos da civilização”643;
“Promoverá para aperfeiçoamento moral e intelectual das classes
laboriosas a criação de uma aula de ensino primário, segundo os programas oficiais; e bem assim desenho aplicado às artes, e o conhecimento da língua francesa, procurando quando as circunstâncias o permitam
propagar os conhecimentos da economia industrial e doméstica; estabelecendo depósitos de matérias primas para consumo das diferentes
indústrias, aperfeiçoando os métodos de trabalho, promovendo a introdução de novos maquinismos e fazendo aquisição de bons modelos”644;
“Tratar, por meio da cooperação, dos desenvolvimentos intelectuais e morais das classes operárias”645;
“A associação solicitará quanto possa para que os sócios mandem os seus filhos às aulas, fornecendo aos mais indigentes, quando as forças do cofre o permitirem, os livros para os seus estudos;
Quando a associação se achar mais abundante de fundos proporá
a Direção à Assembleia Geral a criação de aulas noturnas, tanto de
instrução primária, como de aritmética, álgebra, geometria aplicada
às artes e desenho linear e d’ornato”646;
“Criar escolas, salas de estudo ou biblioteca”647.
No entanto, o eixo central e transversal no que respeita aos fins destas
associações é a preponderância da previdência e assistência na doença,
inabilidade e falecimento, assegurando a sobrevivência do agregado familiar antes e depois da morte do sócio. Desta forma destacam-se como
propósitos prioritários em todas as associações, entre outras formulações:
“Subsidiar todos os sócios impossibilitados de trabalhar por moléstia ou prisão. Subsidiar os sócios que a direção com o conselho deliberativo julgar impossibilitados de trabalhar por avançada idade”648;
Estatutos da Associação dos Artistas de Coimbra de 1861. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Processo da Associação dos Artistas de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
645
Estatutos da Associação Fraternidade Operária de 1872. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
646
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas de Setúbal de 1861-1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
647
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos dos Artistas de Bragança de 1870.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
648
Processo do Montepio Artístico Tavirense de 1872-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
643
644
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Socorrer os sócios doentes ou temporariamente impossibilitados
de trabalhar e concorrer para as despesas do funeral dos que falecerem. Estabelecer pensões para os herdeiros dos sócios falecidos”649;
“Socorrer os seus associados, quando por moléstia, decrepitude, ou
prisão, não poderem exercer a sua profissão; auxiliar as suas famílias”650;
“Estabelecer um subsídio pecuniário aos sócios que por moléstia
ou desastre simples o impedem de trabalhar e também às suas viúvas
e às viúvas mães dos sócios que forem solteiros”651;
“Tomar sobre seu encargo o alimentar dos sócios todas as vezes que
a idade, moléstia, desastre, ou outra qualquer circunstância que os impossibilite completamente de trabalhar os deixar privados de recursos”652.
“A Associação garante aos sócios facultativo, botica, sangrador e
sanguessugas, e o subsídio diário de 160 reis em moléstia aguda”653.
Para reforçar a tese sobre a centralidade destes propósitos concorre ainda a análise dos relatórios e contas destas instituições que, salvo raras exceções, aponta para o direcionamento dos seus recursos para a previdência na
impossibilidade de trabalhar pelos diversos motivos especificados nos estatutos, tal como veremos nos resultados dos inquéritos oficiais analisados.
Muito embora estes fossem os fins preponderantes, sobretudo à escala comunitária, nos pequenos aglomerados, estas associações também
desempenharam um importante papel na organização das sociabilidades e
do lazer, integrando nos seus fins:
“Promover o honesto divertimento dos sócios, e suas famílias”, organizando “representações dramáticas e soirées, jogos de bilhar, cartas,
tabola”, sendo “admitidos a gozar dos divertimentos da associação todos os sócios, podendo acompanhar-se das senhoras de sua família”654,
“Organizar uma companhia dramática e um corpo filarmónico para
cultura destas duas artes, recreio dos sócios e interesse da associação, o
que tudo será minunciosamente ordenado em regulamento especial”655.
“

Processo da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, 1887-1902. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
650
Processo da Associação Artística Vimaranense, 1866-1900. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
651
Estatutos da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses, 1861.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
652
Arquivo Histórico da Direção Geral do Comércio e Indústria. Processo da Associação
dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
653
Processo do Montepio Artístico Tavirense, 1858-1904. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
654
Estatutos da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses de 1861.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
655
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI649
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Ilustração 42 – Projeto de novos estatutos do
Montepio Artístico Tavirense de 1872656.

Se o enraizamento comunitário promovia a superação do corporativismo, a articulação de sociedades de previdência com outras formas de
associação operária tendia a reforçar os laços criados entre as classes trabalhadoras. Em Janeiro de 1893, foi apresentado um requerimento na assembleia-geral da Associação de Socorros Mútuos Setubalense propondo
que se instalasse na sua sede a Filarmónica Operária. O primeiro secretário, usando da palavra, afirmou que
RCI-1S.
656
Processo do Montepio Artístico Tavirense, 1858-1904. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
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“Filosoficamente não podia deixar de a defender porque os fins das
associações operárias de qualquer espécie, não eram tão-somente os especificados nos estatutos delas mas também um fim mais nobre e altruísta que era o de aproximar os operários entre si, congregando natural e
evolutivamente as forças do proletariado. Se para este fim se criavam
associações, formadas da união de homens um a um mais avante iremos
congregando na mesma casa assim amigáveis uniões entre grupos [...]
um passo na grandiosa evolução social, nosso pão de amanhã”657.
Analisando os documentos normativos destas instituições poderá
ainda deduzir-se que as associações de socorros mútuos entre a comunidade artesanal constituíam-se, considerando a síntese dos estatutos da
Associação dos Artistas de Coimbra, como:
“uma confraternidade de recíprocos interesses, que se garantem pela
solidariedade de direitos e deveres, que os associados têm a exercer
ou cumprir, composta de membros pertencentes às classes artística e
industrial, que pretendem assegurar mutuamente o bem-estar do individuo e da família para as variadas situações da vida, em que acidentes naturais ou outras circunstâncias lhes causarem prejuízo”658.
É de sublinhar em primeiro lugar o já elevado detalhe normativo no
que se refere aos subsídios prestados pelas associações:
“O fornecimento necessário de medicamentos da Botica e a assistência de Facultativo à custa da associação; Cento e quarenta reis diários no prazo de trinta dias de impossibilitado a trabalhar por moléstia;
cento e vinte reis de trinta dias até um ano; e cem reis daí em diante”659.
No que respeita à administração e práticas, os estatutos de algumas
destas associações revelam ainda alguns vestígios do passado hierarquizado e paternalista do movimento confraternal. Por exemplo, na Associação
dos Artistas de Bragança eram aceites, para além dos artistas enquanto
sócios ordinários, sócios honorários, que, como em diversas outras sociedades, consistiam em pessoas que contribuíam para a associação abdicando dos seus benefícios. Tinham de ser pessoas com “posição social, luzes
e experiência” e eram estes que assumiam os lugares da mesae conselho
fiscal.Segundo os estatutos da Associação dos Artistas de Bragança:
“Os sócios honorários oferecem uma duplicada vantagem à associação, aumentando a receita sem acréscimo de despesa, multiplicam
Atas da assembleia-geral da Associação de Socorros Mútuos Setubalense, 23 de janeiro
de 1893. Arquivo da Associação de Socorros Mútuos Setubalense.
658
Estatutos da Associação dos Artistas de Coimbra de 1861. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
659
Processo do Montepio Artístico Tavirense de 1872-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
657
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os meios de beneficiar os outros sócios e lhes prestam as luzes e a
experiência que muitas vezes faltam às classes laboriosas e, cuja carência é muitas vezes causa da ruina e completa dissolução para as
associações exclusivas”660.
É de destacar também o exemplo da Associação Protetora dos Artistas de
Faro que criou mesmo uma “Comissão permanente de sócios auxiliares, composta de três membros eleitos (...) obrigada a coadjuvar a direção em tudo para
que ela reclame os seus serviços, que sempre serão a benefício da sociedade”661.

Ilustração 43 - Tabela de Socorros da
Associação Protetora dos Artistas de Faro em 1855662.
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Processo da Associação Protetora dos Artistas de Faro de 1855-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
662
Processo da Associação Protetora dos Artistas de Faro de 1855-1899. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
660

661

233

Origens do Mutualismo em Portugal

As mais antigas associações desta natureza revelam também, no seu
funcionamento, o legado da longa experiência confraternal, como ilustra a
manutenção dos visitadores cuja:
“Nobre tarefa consiste em visitar os sócios enfermos e a boa
organização deste serviço é da mais alta importância para alívio e
salvaguarda dos interesses da associação, por isso nela reside o seu
principal fim (...) Durante a moléstia deverão fazer pelo menos duas
visitas por semana ao sócio enfermo, salvo se o seu estado for tão
grave e por indicação do facultativo se fizer necessário visitá-lo mais
frequentes vezes e até repetidas visitas no dia (...) Tem principalmente
por missão confortar o doente e prodigalizar-lhe todas as consolações
afetuosas e aquele generoso conforto que um sentimento de sincera
confraternidade pode inspirar”663.
Bem como dos recebedores, “eleitos pela assembleia geral, a estes compete-lhes receber dos associados as suas quotas semanais e joias, e para isto
estarão todos os sábados em parte certa ou nela terão pessoa que faça as suas
vezes; Informar por escrito a direção quando exigido lhe for, do estado dos
pagamentos de qualquer sócio ou sócia que reclamar socorros; Dar parte aos
visitadores de quem são os associados ou associadas enfermos”664.
Destaque-se ainda como legado ancestral os normativos de caráter
moralizante presentes nos estatutos mais recuados:
“Não tem lugar a pagamento de subsídios ao sócio que a embriaguez ou rixas, sendo ele o provocador, o impossibilitem de trabalhar.
Não tem direito aos subsídios desta associação as doenças syphilicas”665.
Mantêm-se também as medidas sancionatórias relativas à não participação na gestão da sociedade, sendo que “o sócio eleito para qualquer dos
cargos da associação é obrigado a aceitá-lo no primeiro ano sob pena de
multa de 1200 reis; mas nunca poderá ser compelido a exercê-lo por dois
anos consecutivos”666.
As normas e práticas relacionadas com a administração e funcionamento destas instituições, todavia, apontam para o aprofundamento da
Processo da Associação dos Artistas de de Bragança, 1865-1899. BAHMOP. DGCIRCI-1S.
664
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas de Setúbal de 1861-1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
665
Processo do Montepio Artístico Tavirense de 1872-1899. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
666
Processo da Associação Protetora dos Artistas de Faro de 1855-1899. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
663
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gestão democrática patente nos direitos dos sócios de “tomar parte nas deliberações da assembleia geral com o seu voto e a examinar todos os livros
e papeis dela, ser eleitor e elegível para todos os cargos da associação”667.
É ainda de destacar que, para além das assembleias ordinárias, para prestações de contas e eleição dos corpos gerentes, poderia “haver convocação
extraordinária da assembleia geral, quando dez ou mais associados o requererem por escrito ao presidente”668.
A prestação de contas era realizada, como já referido, por meio da
apresentação de relatórios e contas pelo menos anualmente, cuja obrigatoriedade, a partir de 28 de fevereiro de 1891, passa a estar prescrita na lei.

Ilustração 44 – Primeira página da Relação dos sócios que receberam
subsídios pecuniários de médico e botica da Associação dos
Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses em 1875669

Processo da Associação Artística Vimaranense, 1866-1900. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Processo da Associação Fraternal dos Artistas Vilafranquenses, 1856-1902. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
669
Processo da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses, 1861-1891.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
667
668

235

Origens do Mutualismo em Portugal

Ilustração 45 – Relação dos sócios beneficiários de socorros da
Associação de socorros dos Artistas de Faro em 1897 670.

É possível entender, a partir destes relatórios, não apenas o já referido
peso das despesas com a previdência e assistência mas também que as receitas destas associações raramente se resumiam às contribuições dos sócios.
Resultam não só do empenho militante dos corpos gerentes na organização
de iniciativas diversas para a angariação de fundos extraordinários, como
também da solidariedade de outras instituições e das comunidades de lugar:
“Deve-se este resultado a solicitude com que muitos dos sócios
instaladores procuraram agremiar sobre a santa bandeira da associação os nossos irmãos que andavam dispersos e como que desconfiados
dela; à generosidade com que a briosa corporação dos oficiais inferiores do regimento 6 de infantaria se prestou espontaneamente a dar
uns espetáculos no teatro em benefício da associação; e à louvável
concorrência de vós todos e da ilustre população desta cidade para o
Relatório da direção da Associação de Socorros Mútuos Protectora dos Artistas de
Faro sobre a sua gerência do ano de 1897. Faro: Serafim, 1898.
670
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excelente resultado do bazar de prendas que tivemos a lembrança de
promover e que felizmente levamos a cabo auxiliados pela diligente
cooperação dos outros dois corpos gerentes da associação ”671.
“Senhores, na nossa gerência e no dia do aniversário da sociedade
abrimos uma subscrição em favor das viúvas dos nossos sócios e podemos reunir o bastante para distribuir a cada uma no dia de natal a quantia de 1$800 reis – A exemplo das mais direções e igualmente movidos
dos mesmos sentimentos, projetamos realizar um baile de mascaras”672.
Estas iniciativas procuravam responder à crescente dificuldade em assegurar o equilíbrio financeiro, à medida que o número de novos ingressos
tendia a estabilizar e os subsídios requeridos a aumentar exponencialmente. Os relatórios anuais das associações dão igualmente conta das dificuldades geridas pelos corpos dirigentes no que respeita ao cumprimento dos
sócios no pagamento das suas quotizações:
“Durante o ano findo de 1857 foram riscados por não pagarem as
suas quotas 164 associados faleceram três foram admitidos 9 e existem Hoje no nosso grémio social 291 dos quais 60 pelo menos devem
mais de 26 semanas 6 meses e por isso no caso de terem igual sorte!
Tal é a desgraçada sorte da classe operária! É a esta classe a quem
as associações convêm, e, é esta (mas só nesta Terra) que menos se
prontifica que coopera para o seu aumento e que enfim se nega a tudo
quando tem visos de melhoramentos sociais!! Uma grande parte dos
operários em Setúbal esquecem tudo no centro dos seus domingueiros
banquetes, gastam loucamente o que tanto lhes custa a ganhar, trocam
facilmente a porta do recebedor por qualquer outra, onde as mais das
vezes vão buscar (e bem caro) o seu descrédito e ruina! Olvidam o que
mais lhe convém - a associação! A mesquinha quota de 40 réis não se
satisfaz!...Mas quando acometidos por uma moléstia recordam-se que
são associados e tentam reabilitar-se com a frívola desculpa do esquecimento!! Buscam então a porta do recebedor, porém, o seu nome já se
acha trancado no respetivo livro e em legíveis caracteres escrito no Rol
dos Associados riscados por não pagarem! À proporção que a enfermidade cresce, a miséria aumenta... e de que lançam mão? Desfazem-se
do mais preciso para os seus arranjos domésticos, sacrificam esse nada
e por fim vão bater às portas do hospital mendigando os remédios que
Processo da Associação Artística Vimaranense, 1866-1900. BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
Processo Associação de Socorros Mútuos Protectora dos Artistas de Faro, 1855-1999.
BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
671
672

237

Origens do Mutualismo em Portugal

poderiam ter comprado sem custo, pela insignificante quantia de 2086
por ano paga em frações semanais de 40 réis!!”673.
Estas dificuldades chegaram a determinar, em alguns casos, a impossibilidade das associações cumprirem os seus desígnios e compromissos
perante os sócios:
“A direção querendo facilitar o ingresso de novos associados,
propôs em assembleia geral de 29 de dezembro último a admissão sem
pagamento até à idade de 45 anos, e a extinção do partido clínico;
aprovou-se por unanimidade esta medida deixando-se livre ao sócio
chamar o facultativo que mais confiança lhe mereça, pagando-se pelo
cofre as visitas na razão de 240 réis; desta deliberação fez ciente a
todos os facultativos desta cidade por cartas que se lhes dirigiram e
estabeleceu-se um meio de fiscalizar esta despesa. Continuam a estar
suspensos os socorros em dinheiro nas Moléstias, tanto agudas como
subagudas, até que o cofre se ache mais habilitado para os poder dar;
todavia a vantagem que ainda assim o sócio tira, de ter facultativo e
botica, é muito em comparação com o pouco que dá que é como se vos
disse e melhor o sabeis 2080 réis por ano”674.
4.6 Montepios e Associações de base comunitária
Muito embora existam mais estudos sobre as associações mutualistas
fundadas entre a classe artesanal, provavelmente devido à sua propaganda
na imprensa operária, foi previamente fundado, ainda na década de 1840,
um conjunto alargado de montepios de âmbito local e na esfera de influência religiosa das paróquias, com fortes ligações e traços de continuidade
face ao movimento confraternal.
Alguns destes montepios formaram-se, aliás, no seio das antigas irmandades, como o instituído na Irmandade do Santíssimo Sacramento do Real
Convento do Santo Crucifixo de Lisboa. Eram sócios do montepio todos os
irmãos ou irmãs da referida irmandade inscritos, os que se inscrevessem para
esse fim, bem como as suas famílias. Ao contrário das antigas irmandades,
porém, os socorros a que tinham direito eram já discriminados estatutariamente, com valores fixos consoante as diferentes adversidades seguradas675.
Processo da Associação Setubalense das Classes Laboriosas, 1855-1899. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
674
Processo da Associação Setubalense das Classes Laboriosas, 1855-1899. BAHMOP.
DGCI-RCI-1S.
675
Estatutos do Montepio da Irmandade do Santíssimo Sacramento (versão publicada em 1847).
673
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É também exemplo o Montepio da Irmandade do Santíssimo Sacramento,
ereto no convento das Religiosas Francesinhas de Santo Crucifixo e que reunia todos os irmãos e irmãs da referida irmandade e pessoas de sua família.
Os sócios tinham direito a socorros logo que tivessem pago cotas durante
24 semanas, a serem tratados com toda assiduidade por um dos facultativos
do montepio, a receberem gratuitamente os medicamentos que forem receitados e a um subsídio diário de 120 reis em caso de enfermidade. O sócio
impossibilitado de trabalhar, que não tivesse meios alguns de subsistência,
havendo concorrido para o montepio pelo tempo de quatro anos sem ter recebido socorro algum, tinha direito a um subsídio diário de 80 reis676.
E ainda o Montepio Carmelitano Terceirense, instituído pela venerável
ordem terceira de nossa Senhora do Monte do Carmo estabelecida na igreja do colégio da cidade de Angra do Heroísmo, com o fim de subsidiar os
irmãos do Carmo, seus sócios, dar pensões a seus parentes e mandar fazer
o enterro dos irmãos quando estes sejam extremamente pobres e criar “partido a um ou dois médicos para tratarem os associados desta cidade”677.

Ilustração 46 - Mapa da despesa e receita do
Montepio de Nossa Senhora do Rosário relativo a 1860678.
Alvará de 26 de dezembro de 1850, Ministério do Reino, Legislação Régia, Livro 1850.
Processo do Montepio Carmelitano Terceirense. Angra do Heroísmo, 1890. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
678
Processo do Montepio de Nossa Senhora do Rosário, Lisboa, 1857-1861. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
676
677
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Os mais antigos estatutos conservados relativos a esta tipologia associativa recuam à década de 1840 e são referentes às instituições fundadas em Lisboa, destacando-se pelo seu pioneirismo o Montepio de S.
António de Lisboa, 1843, o da Nossa Senhora da Rocha (1843), o Oriental
do Senhor Jesus dos Pescadores e Navegantes (1843), a Associação do
Montepio de Nossa Senhora da Rocha, na Sé de Lisboa (1845), a Aliança
de Lisboa, de Santa Isabel (1849), entre outros679.
A sua análise permite aferir que tinham como objeto contribuir para a
subsistência dos sócios que, pela sua moléstia ou idade avançada, se achassem verdadeiramente impossibilitados, tendo cumprido exatamente o seu
dever na conformidade com os estatutos da associação680. Previam socorrer os que nele se inscrevessem “com cirurgião, botica e um subsídio pecuniário em suas enfermidades” e, por vezes, “subsídios aos herdeiros por
falecimento dos sócios”681. Podiam ainda subsidiar os sócios, nos casos de
“prisão, total inabilidade, valer-lhes nos hospitais e asilos de mendicidade
com socorros em dinheiro”682. Parte destas instituições ambicionava ainda
criar uma caixa comercial para “evitar as ruinosas usuras, cujo fundo será
empregado em empréstimos sobre penhores aos sócios”683.
Dividiam-se entre os que eram exclusivos do universo masculino
e os que não incluíam fatores de exclusão relacionados com o género.
Mantinha-se a tradição de associar os então considerados “chefes de família” e alargar os socorros às suas famílias, como ilustra o prescrito nos
estatutos da Associação de Beneficência do Salvador de Ramalde:
“A família do sócio tem direito de ser igualmente socorrida com
facultativo, sendo sua mulher e os filhos menores de catorze anos, as
filhas solteiras, ou irmãos, quando todos com ele habitarem”684.
Muito embora se recusasse na maioria dos casos subsidiar partos, eram
comparticipadas as eventuais moléstias consequentes685. Mais tarde, chegaram a ser criadas associações específicas para este efeito, como a Associação
Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 309 e seguintes.
Estatutos da associação do montepio de socorros mútuos instalado em Lisboa aos
30/09/1842.
681
Estatutos do Montepio Firmeza (Versão publicada em 1849).
682
Estatutos do Montepio de Santo António de Lisboa (Versão publicada em 1844).
683
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (Versão publicada em 1843).
684
Processo do Associação de Socorros Mútuos Restauradora do Salvador de Ramalde,
1886-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
685
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (Versão publicada em 1843).

679
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de Socorros Mútuos Parturiente Fúnebre Familiar, que subsidiava os sócios
ou esposas dos sócios com um subsídio por ocasião de seus partos686.
Finalmente, embora a tendência geral fosse a da pertença da mulher
numa posição de subalternidade, é de destacar que esta foi a primeira tipologia associativa a contemplar instituições exclusivamente femininas,
como é exemplo o Montepio Fraternidade das Senhoras. A sua fundação
partia da convicção geral de que as mulheres deveriam formar associações
autónomas e com normas específicas, com vista a:
“Evitar e prevenir as dificuldades com que lutam todas as associações deste género que admitem senhoras, e até mesmo algumas
que foram criadas exclusivamente para o sexo feminino igualmente
ao Montepio Fraternidade das Senhoras, mas que infelizmente não
presidio a organização destas associações o estudo dedicado de que
elas carecem prevenindo assim exigências suscetibilidades e mesmo
contingência maior nas doenças e achaques pela delicadeza da compleição daquele sexo ”687.
Esta autonomia, todavia, permitiu às mulheres aceder aos cargos de direção e experienciar as práticas democráticas que o mutualismo promovia.

Ilustração 47 – Acta nº1 do Montepio
Fraternidade das Senhoras, 24 de março de 1887.
Estatutos da associação de socorros mútuos parturiente fúnebre familiar (Versão
publicada em 1900).
687
Montepio Fraternidade das Senhoras, Lisboa, 1887-1902. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
686
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As limitações à adesão relacionavam-se sobretudo com o estado de
saúde. Para ser sócio era necessário “não apresentar lesão crónica”688, não
sendo admitidos “os decrépitos ou que padecerem de manifesta lesão física ou moral”689 ou os que “tiverem manifesta ou total lesão física, que
denotem curta vida ou amiudados ataques”690.
Eram também estabelecidos limites de idade variáveis – “não ter menos de 8 anos nem mais de 60”691, “os que tiverem menos de 15 anos e os
que excederem os 50”692, “as pessoas menores de 14 anos e os maiores de
60”693, ou “os homens maiores de 60 anos e as mulheres de mais de 50”694.
Exigia-se que os candidatos tivessem modo de vida conhecido, sendo
excluídos os “reputados vadios”695, “os que não tiverem ofício ou emprego
conhecido”696. Entre outras exigências, era sublinhada a necessidade de o
candidato “ser proprietário ou exercer qualquer profissão”697.
Finalmente eram referidas como impeditivas questões de natureza moral
ou comportamental, sendo interditas aos “que pelos seus habituais vícios possam deslustrar as sociedades”698, aos que tivessem “sido expulso de outra associação por motivo desonroso”699, “aos que habitualmente se embriagarem”700.
Algumas destas instituições já dividiam os sócios em diferentes categorias
distinguindo os sócios fundadores, ou primitivos, dos sócios admissíveis701 e
os benfeitores, ou seja “os indivíduos que, por um puro espírito de beneficência, concorrem com a joia e cota semanal que lhes ditar a sua piedade, renunEstatutos do Montepio Firmeza (Versão publicada em 1849).
Estatutos da Sociedade do Montepio Jesus Maria José (Versão publicada em 1844). .
690
Estatutos da associação do montepio de socorros mútuos instalado em Lisboa (Versão
publicada em 1842).
691
Estatutos do Montepio da irmandade do Santíssimo Ssacramento (Versão publicada em
1847).
692
Estatutos da Sociedade do Montepio Jesus Maria José (Versão publicada em 1844).
693
Estatutos da associação do montepio de socorros mútuos instalado em Lisboa (Versão
publicada em 1842).
694
Estatutos do Montepio de Santo António de Lisboa (Versão publicada em 1844).
695
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (Versão publicada em 1843).
696
Estatutos da Sociedade do Montepio Jesus Maria José (Versão publicada em 1844).
697
Estatutos da Associação de Socorros Mútuos Amarantina (Versão publicada em 1902).
698
Estatutos da Sociedade do Montepio Jesus Maria José (Versão publicada em 1844).
699
Processo da associação de socorros mútuos e fúnebres das classes trabalhadoras do
concelho de Valongo, 1899.BAHMOP DGCI-RCI-1S.
700
Processo do Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S
701
Estatutos da associação do montepio de socorros mútuos instalado em Lisboa (Versão
publicada em 1842).
688
689
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ciando os socorros prestados por esta associação”702. A admissão dos sócios
honorários era normalmente “feita pela assembleia geral mediante a proposta
de qualquer dos corpos gerentes ou comissões”703.Em alguns casos, para facilitar a relação com as autoridades definia-se desde logo estatutariamente:
“São considerados sócios honorários desta associação o Governador
Civil do distrito do Porto e o administrador do Concelho de Bouças, e
todos os mais individuos que lhe prestarem relevantes serviços e que a
assembleia, sobre proposta da Direção os avalie e reconheça”704.

Ilustração 48 - Lista de sócios da Associação
Alcacerense de Socorros Mútuos em 1891705.

A partir década de 1850, as associações mutualistas de base local foram-se difundindo pelo território, tornando-se a tipologia mais comum nos
Estatutos do Montepio de Santo António de Lisboa (Versão publicada em 1844).
Processo da Associação Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto,1887-1902.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
704
Processo do Associação de Socorros Mútuos Restauradora do Salvador de Ramalde,
1886-1900. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
705
Processo da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, 1882-1901. BAHMOP DGCIRCI-1S.
702
703
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aglomerados de pequena dimensão. Os seus propósitos e normas de funcionamento não diferem substancialmente das suas congéneres urbanas.
Propunham-se:
“Ministrar subsídios pecuniários e de botica àqueles dos associados que por efeito de moléstia aguda ou crónica se acharem impossibilitados de exercerem as suas respetivas profissões”706.
“Socorrer os sócios doentes ou temporariamente impossibilitados
de trabalhar e concorrer para as despesas do funeral dos que falecerem; Estabelecer pensões para os herdeiros dos sócios falecidos707;
“Dar ajudas de custo para banhos termais e funeral”708;
“Tomar sobre si as despesas de enterro de seus associados, bem
como de suas famílias, assim como prestar-lhes outro qualquer auxílio que seja util e razoável no acto do seu falecimento”709.
É de destacar como um dos mais significativos legados do movimento
confraternal a centralidade da reciprocidade na hora da morte, com diversas associações especializadas neste auxílio. Os processos conservados no
Ministério das Obras Públicas, inserindo parte dos relatórios e contas destas instituições, permitem aferir as suas práticas quotidianas que as aproximam das suas antepassadas confrarias, nomeadamente no que concerne ao
acompanhamento das cerimónias fúnebres dos sócios:
“Quais foram essas honras fúnebres e o modo porque se cumpriu a
disposição daquele artigo é bem público e notório e de todos vós bem
conhecido para que seja necessário a vossa direção fazer aqui detalhada
menção, limitando-se a comunicar-vos que foi um espetáculo comovente
e ao mesmo tempo simpático e digno de se ver o modo porque quase
todos os associados concorreram a cumprir o seu dever, e prestando até
a última morada do seu confrade o seu tributo de saudade e estima ”710.
Se entre as associações mais antigas se identificavam propósitos diversificados, a análise dos estatutos ao longo do tempo apontam para uma
forte tendência evolutiva no sentido da especialização. Esta especialização
Estatutos do Montepio Mafrense sob proteção de Nossa Senhora do Rosário (versão
publicada em 1857).
707
Processo da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, 1882-1901. BAHMOP DGCIRCI-1S.
708
Processo da Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
709
Processo da Associação Fúnebre Familiar Portuense, 1888-1903. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
710
Processo do Montepio Arcoense, Arcos de Valdevez, 1883-1904. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
706
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estatutária deve-se ao facto de na realidade ter sido a sua função previdente
e assistente a monopolizar a sua ação:
“As instituições de previdência, desde o socorro mútuo, médico, pecuniário e farmacêutico até ao funeral, no desempenho da sua benemérita missão, têm de ocorrer a todas as desgraças desta ordem, desde que
se trate de seus agremiados. Daí o não poderem elas, por agora, alargar a sua esfera de ação, espalhando maior soma de benefícios que lhes
acarretem grandes e permanentes despesas. E contudo, as associações
de socorros mútuos, com a sua organização pouco modificada, talvez
pudessem prestar à humanidade bem mais relevantes serviços ”711.
Uma das principais distinções entre os propósitos destas associações
– que virá a ser, como veremos, objeto de vivo debate nos congressos mutualistas e entre legisladores – relaciona-se com o sustento do “sócio na
inabilidade absoluta de trabalhar por mutilação, aleijão, velhice extrema,
cegueira ou entrevadez”. Assim, se algumas associações asseguram subsídios “na inabilidade devidamente comprovada pelo facultativo”712, outras
sublinhavam que “os fins desta associação consistem em abonar subsídio somente aos sócios temporariamente impossibilitados de trabalhar”713.
Não obstante, mesmo estas podiam estabelecer pensões para herdeiros dos
sócios falecidos, mediante prestações graduadas.
É de destacar o testemunho da comissão fundadora do Montepio das
Classes Comercial e Industrial em 1899 no que respeita à escolha dos seus fins:
“Para socorrer os sócios na doença, subsidiá-los no desemprego
na prisão pensiona-los temporária ou permanentemente na inabilidade física em certas e determinadas circunstâncias e concorrer para o
seu funeral existem já as associações dos empregados no comércio e
indústria e dos empregados no comércio de Lisboa.
Para dar pensões de sobrevivência às viúvas e filhos dos sócios
temos o Montepio geral com o seu fundo criado e num grau de prosperidade que todos mais ou menos conhecemos devido muito principalmente à caixa económica e ao facto de não ter mais que quase nenhum
encargo senão as pensões.
Processo da Associação Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto, 1882-1901.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
712
Processo do Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
713
Processo da Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, 1887-1902. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
711

245

Origens do Mutualismo em Portugal

Existe portanto uma falta única e sensível para a nossa tão desprotegida classe uma associação de socorros mútuos que conceda
pensões vitalícias na velhice aos seus associados e mesmo antes quando o seu estado físico se impossibilite permanentemente. Uma caixa
de aposentações ou reforma”714.
Entre os benefícios destas instituições pontuava como transversal para
além dos “subsídios pecuniários e de botica”, o acesso a consultas médicas
gratuitas, pelo que a maioria destas instituições contrataram facultativos:
“Providos por meio de concurso, devendo recair em indivíduos
aprovados em qualquer das mesas das escolas médico cirúrgicas de
Lisboa e Porto. A direção nomeará dentre os concorrentes, aqueles
que apresentarem melhores habilitações, tendo em vista na sua nomeação que sejam tidos como homens de sã consciência e caritativos
e de reconhecida capacidade científica e havidos por bons práticos”.
As obrigações dos facultativos eram, genericamente, as seguintes:
“Tratar os associados nas suas doenças, apresentando-se em casa
dos mesmos, logo que sejam avisados; Inspecionar os indivíduos que
pretenderem ser admitidos sócios e fazer as demais inspeções que lhe
forem ordenadas, dando conta por escrito do resultado a direção; Dar
todos os meses à direção uma relação dos associados que houverem
tratado, sem exceção, designando a doença, dias de sua duração, número de receitas e todas as mais observações que julgarem convenientes; Passarem gratuitamente as certidões pedidas pelos associados
com relação à mesma associação”715.
Mantinham em alguns casos os cargos de visitador, assegurando um
serviço de proximidade e a rigorosa fiscalização quer das obrigações da
associação quer dos associados,sendo eloquente o exemplo da Associação
Benaventense na qual:
“Os visitadores serão seis, três do sexo masculino e três do feminino. O serviço será feito por escala entre si e aos meses, tendo a seu
cargo: visitar os associados doentes com. toda a decência e circunspeção, fiscalizar os interesses da associação e crer se os sócios doentes estão no caso de receber os subsídios arbitrados, observar se os
sócios são tratados com assiduidade pelo facultativo e se os medicaRelatório da comissão fundadora do Montepio das Classes Comercial e Industrial
(versão publicada em 1899).
715
Estatutos do Montepio Mafrense sob proteção de Nossa Senhora do Rosário (versão
publicada em 1857)
714
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mentos são fornecidos com a precisa pontualidade, verificar se os sócios doentes cumprem as prescrições dos estatutos, dar pessoalmente
parte à direção do resultado das suas observações comunicando todas
as irregularidades e contravenção de que tiverem conhecimento a fim
de se providenciar convenientemente”716.

Ilustração 49 - Associação Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto, 1882.
Processo do Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
716
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É de referir igualmente que estas instituições, ao contrário das antigas
confrarias e irmandades, já estabeleciam valores exatos e tabelados dos
socorros que os sócios tinham direito a usufruir. As prestações e subsídios
estavam rigorosamente estipulados, no que respeita a montantes e duração,
assim como o direito a assistência médica e medicamentosa e a natureza e custo do funeral, e, no caso de alargamento à família, que subsídios
poderiam ser concedidos a que membros e até que idades ou condições.
É exemplo de detalhe estatutário as premissas relativas ao funeral assegurado pela Associação de Socorros Mútuos fúnebre familiar de ambos
os sexos do Porto, que contemplavam caixão, hábito de qualquer ordem,
irmandade, etc., altar armado em casa com velas, 20 velas para o acompanharem ao cemitério e 500 reis para a covagem717.
Em alguns casos são já contemplados prémios, por exemplo para os sócios que “durante cinco anos, contados da data da admissão, não houver recebido subsídio pecuniário de espécie alguma [que] terá, exceto no subsídio de
inabilidade, um bónus de 10% em todos os outros subsídios. Por cada período
de cinco anos decorridos a mais na mesma conformidade, mais 10%”718.
Estas novas instituições pressupunham também a ideia de igualdade na
relação entre os indivíduos, estabelecendo, a par dos deveres, os mesmos direitos para todos os participantes: “Todos os sócios são considerados iguais
em direitos e deveres”719. Entre os direitos, destaca-se o de “fazer parte da
assembleia geral” e poder “requerer ao presidente da mesma a convocação
extraordinária em requerimento motivado e assinado ao menos por vinte sócios”720. “A votar, fazer propostas, aditamentos, e emendas na Assembleiageral, de que fazem parte”721 e a “examinar os livros de contas da sociedade”722. “É eleitor e elegível para qualquer cargo todo o sócio do montepio
que como cidadão estiver no uso dos seus direitos civis e políticos”723.
Todos os sócios tinham ainda direito aos socorros marcados na tabela
que integravam os estatutos, após um período de carência. As viúvas dos
sócios continuando a pagar regularmente, tinham direito a serem socorriAssociação de Socorros Mútuos Fúnebre Familiar de ambos os sexos do Porto aprovados
a 9 de maio de 1895
718
Processo do Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S
719
Estatutos do Montepio da Nossa Senhora da Caridade da freguesia da Sé (versão publicada
em 1852).
720
Estatutos do Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
721
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (versão publicada em 1844).
722
Estatutos do Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
723
Estatutos do Montepio da Associação Comercial de Santarém (versão publicada em 1879).
717
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das sem tempo de espera. No caso de epidemia, os sócios eram socorridos
conforme as forças do cofre724.
Nestas instituições já não se vislumbram tanto os vestígios das normas
morais do Ancién Regime no que respeita aos deveres dos sócios, mas antes obrigações relacionadas com a sustentabilidade dos recursos comuns,
cuidando que os sócios cumprissem estritamente as prescrições médicas
e concorressem para a rigorosa fiscalização da atribuição de subsídios.
Assim, estabeleciam-se como deveres dos sócios:
“Observar quando doente as prescrições do facultativo com que
se tratar; Prestar-se quando doente à fiscalização da direção e dos
visitadores; Participar por escrito no escritório da associação que
se acha doente ou preso; Participar por escrito a sua mudança de
residência e sendo para fora da sede da associação quem fica encarregado do pagamento das suas quotas”725.
Um conjunto de deveres reforçava ainda o compromisso coletivo com
a gestão democrática, prevendo que os sócios eram obrigados a “adquirir
um exemplar dos estatutos”726,“zelar pelos interesses do Montepio, procurando aumentar o número de sócios e participando (com verdade) à
Assembleia-Geral o que julgarem prejudicial à Associação”727, “portar-se
com a maior civilidade possível em todos os atos particulares, e públicos
da associação; e qualquer infração que haja a este respeito, será imediatamente punida”728. No caso de doença, tinham de dar parte à junta administrativa por via do seu recebedor729. Eram também obrigados a pagar
as multas na conformidade com os estatutos e a participar nas eleições,
podendo inclusivamente ser punidos caso não o fizessem730.
As penalizações e sanções prescritas revelam ainda a necessidade de
precaver a harmonia entre os associados, com base num código moral que
permanecia através dos tempos. Assim, eram penalizados com a expulsão:
“Os que fizerem acusações falsas, ou espalharem boatos difamatórios em prejuízo da associação, dos seus empregados em particular,
Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
Processo do Associação Alcacerense de Socorros Mútuos, 1882-1901. BAHMOP DGCIRCI-1S.
726
Estatutos do Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
727
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (versão publicada em 1844).
728
Estatutos da Associação do Montepio de Socorros Mútuos (versão publicada em 1843).
729
Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
730
Estatutos da associação do montepio de socorros mútuos instalado em Lisboa (versão
publicada em 1842)
724

725
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ou dos sócios que desempenharem quaisquer cargos ou comissões de
associação; Os que por sentença hajam sido condenados por crimes
de roubo ou violência a que corresponda pena maior”731. “Os que
pelo seu proceder turbulento e irregularíssimo se tornarem indignos
da mesma associação”732.
A efetiva participação dos sócios era valorizada de tal forma que os
estatutos incluíam frequentemente normas sancionatórias para evitar o que,
em teoria institucional, se designa por free-riders, ou seja, aqueles que beneficiam da ação coletiva sem se envolverem na mesma733. Assim, previam que
“todos os sócios são obrigados a comparecer nas eleições para que forem
avisados; e a sua falta será punida, ou com três dias de perda de socorros,
quando estiverem doentes, ou com a multa de cem reis”734, assim como “o
sócio que sem motivo legítimo deixar de comparecer às reuniões da assembleia geral ou não cumprir o serviço que lhe pertencer em escala, pagará por
cada falta 500 reis; e tornando-se remisso ou tendo mais de duas faltas poderá ser expulso”735. Todos são “obrigados” a “servir gratuitamente os lugares
para que fossem eleitos”736, sob pena de perda total de direitos.
Os estatutos preveem, no que respeita à administração das sociedades, que esta pertencia à assembleia geral e por delegação desta às juntas
administrativas ou direções737, que “a força primária da associação existe
na assembleia-geral que os delega numa direção” e que as “eleições eram
feitas por escrutínio secreto (salvo dispensando-a a assembleia) em listas
separadas para os diversos cargos (...) ficando eleitos no primeiro escrutínio os que obtiverem a maioria absoluta”738.
Sendo o órgão soberano nas associações, a assembleia-geral tinha
competência para eleger, legislar, decidir sobre a aplicação dos fundos,
resolver recursos interpostos pelos sócios sobre as decisões das direções, e
fiscalizar a ação dos órgãos gerentes. As direções eram obrigadas a prestar
Processo Associação de Socorros Mútuos Beneficência do Salvador de Ramalde, 18971902. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
732
Processo do Associação de Socorros Mútuos Benaventense, 1883-1900. BAHMOP
DGCI-RCI-1S.
733
Ostrom, “Collective Action and the Evolution of Social Norms”, 137–158.
734
Estatutos da Associação do Montepio de Socorros Mútuos instalado em Lisboa (versão
publicada em 1843).
735
Estatutos do Montepio Artístico de S. Braz (versão publicada em 1869).
736
Estatutos da Sociedade do Montepio Jesus Maria José de 1844 (versão publicada em 1844).
737
Montepio Firmeza (versão publicada em 1849).
738
Estatutos do Montepio de S. António de Lisboa (versão publicada em 1844).
731
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contas a este órgão pelo menos anualmente, havendo casos em que o faziam trimestralmente.

Ilustração 50 -Aviso para Assembleia Geral da Associação de
Socorros Mútuos Beneficência do Salvador de Ramalde739.

Os relatórios das direções revelam os vários desafios pelos quais os
promotores e dirigentes destas instituições tiveram de passar. As dificuldades começavam logo na fundação de uma associação de socorros mútuos, como testemunha o relatório da comissão fundadora do Montepio das
Classes Comercial e Industrial em 1899:
“A comissão eleita em 26 de junho de 1898 com o fim de formular um projeto de estatutos para o Montepio das Classes Comercial e
Industrial vem apresentar-vos os seus trabalhos sentindo se eles não
corresponderem aos desejos e opiniões de muitos.
As dificuldades que a cada passo levantavam para o bom desempenho da nossa comissão não as podereis decerto calcular; de um
lado a lei geral que rege a organização das associações de socorros
mútuos não permitindo tanto quanto muitos dos iniciadores da lembrança pretendiam, de outro a falta de elementos seguros para assentar em bases sólidas e duradouras tão elevada empresa.
Processo Associação de Socorros Mútuos Beneficência do Salvador de Ramalde, 18971902. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
739
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Como se estas dificuldades não bastassem sobrelevavam a todas
elas a nossa insuficiência, poucos recursos intelectuais e acanhados
conhecimentos científicos para tão espinhosa e árdua tarefa.
Para suprir estas faltas só havia a boa vontade de trabalhar para
se conseguir o fim desejado e as melhores intenções”.
Entre as dificuldades sublinhadas neste relatório destaca-se aquela que será
salientada por várias instituições e inclusive nos relatórios governamentais:
“A carência de uma tábua de mortalidade constituída sobre registos mortuários locais aqui infelizmente se não tem prestado atenção entre nós e que tão necessária se torna para uma infinidade de
relações sociais dependentes deste ramo de estatística (...) o único
meio que tivemos para suprir esta falta foi recorrer aos elementos
estatísticos das associações de socorros mútuos se existentes que mais
de perto NOS pudessem interessar. (...) os dados de mortalidade do
Montepio geral e associação dos empregados no comércio e indústria
ofereceram nos bases para podermos calcular uma média de mortalidade entre indivíduos de 30 a 60 anos de 3% ao ano média que se NOS
afigurou bastante segura”740.
Este testemunho revela assim como as práticas de reciprocidade interinstitucionais asseguravam a construção de conhecimentos que servissem
de base aos cálculos dos subsídios e quotizações. Não era apenas nesta
matéria que as associações se entreajudavam:
“Sentimo-nos ufanos e torna-se NOS gratíssimo dar Público testemunho no valioso auxílio prestado pelo ateneu comercial representado nas suas direcções onde sempre à nossa disposição as suas salas.
Sentimo-nos bem ao termos de relatar factos que além do benefício que representa têm o duplo merecimento de mostrar a evidência
a boa harmonia e amor de classe que nos liga. Favores desta ordem
além de enobrecer elevar em quem os pratica atraem e enchem de
orgulho a quem os recebe.
Não podemos deixar de especializar também o grémio lusitano
votando lhe agradecimento pela cedência temporária numa das suas
salas, o que seria ingrato deixado no esquecimento”741.
Relatório da comissão fundadora do Montepio das Classes Comercial e Industrial
(versão publicada em 1899).
741
Relatório da comissão fundadora do Montepio das Classes Comercial e Industrial
(versão publicada em 1899).
740
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A principal dificuldade, todavia, é sem dúvida a da sustentabilidade
financeira. Quando descrita é normalmente acompanhada dos mecanismos
diversos utilizados para mitigar os efeitos negativos do aumento das despesas face às receitas fixas, estes poderiam ser a organização de espetáculos em benefício do cofre:
“Em 18 de outubro passado a direção promoveu um espetáculo no
teatro Aliança desta praia em favor da associação. Mercê do generoso
acolhimento com que essa iniciativa foi recebida por parte do Público
o espectáculo produziu a quantia líquida de 75020 réis”742.
A integração de sócios benfeitores:
“Principiaremos pois pela nomeação dos sócios honorários que,
diga-se em verdade, quase todos aceitaram o nosso convite mandando inscrever o seu nome no livro dos benfeitores desta associação.
Poucos foram aqueles que se negaram ao nosso apelo e que deixaram
de contribuir com o seu óbolo para esta casa de caridade”743.
Ou, ainda, a criação de Caixas Económicas anexas:
“Por que milagre havendo sensível desequilíbrio financeiro este
não se fazia sentir nas relações da instituição com associados? Não
existindo a necessária linha divisória entre capital da caixa e fundos
do Montepio aqueles deficits iam-se abafando com o auxílio desse capital, Se a caixa económica não existisse, claro está que, para restabelecer o equilíbrio, ou se teria recorrido ao rateio ou à diminuição de
subsídios ou ao empréstimo finalmente a qualquer meio extremo, mas
manifesto, mas sensível, como acima de dizemos”744.
Conforme já aludido, um dos principais fatores de insustentabilidade
destas instituições foi a assunção de subsídios de inabilidade permanente:
“O fundo da inabilidade, absorvendo toda só quase todas as receitas do Montepio, levou a direção a propor à aprovação da ilustre assembleia as medidas necessárias para evitar a continuação deste estado
de coisas e, felizmente, ao presente acham-se acautelados os interesses
do Montepio, dando-se ao cofre da inabilidade dos seus rendimentos
e bem assim ao da doença os que lhe pertencem, regulando da mesma
Processo Associação de Socorros Mútuos de Espinho 25 de fevereiro de 1804, 19011902. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
743
Processo da Associação Fúnebre Familiar Bracarense, 1901-1902. BAHMOP DGCIRCI-1S.
744
Relatório e bases relativas à reorganização da Associação de Socorros Mútuos da
Imprensa Nacional, 1894. BAHMOP DGCI-RCI-1S.
742
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forma as respetivas despesas sem agravamento destes ou daquele cofre,
isto é, o cofre da doença tem o vencimento das cotas da doença e o da
inabilidade o das cotas da inabilidade, as despesas de cada um dos cofres saiam dos respetivos fundos, desta forma cada cofre gasta do que é
seu sem prejudicar o que é dos outros, ao contrário do que sucedia (...).
Como bem sabeis, foram suspensos os subsídios aos sócios inabilitados, por se ter extinguido o respetivo saldo, ficando contudo
garantidos aos sócios inabilitados o receberem socorros médicos e
farmacêuticos, sem pagamento da respetiva quota, o que é a nosso
ver uma importantíssima garantia que os senhores sócios inabilitados
não deverão, assim os julgamos, esquecer ”745.

Ilustração 51 – Balanço geral das contas da Associação
Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto de 1901746.

Apesar de todos os desafios e contrariedades, houve sem dúvida instituiMontepio Socorro da Humanidade (ASM). Relatório e Contas da Direção e Parecer
Fiscal relativos ao ano de 1900 (versão publicada em 1901).
746
Processo da Associação Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto, 1882-1901.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
745
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ções que alcançaram uma dimensão e sustentabilidade assinaláveis, constituindo-se como valiosos recursos comuns. Entre estas destacam-se aquelas
que optavam por contribuições graduadas e pela autonomização dos fundos,
nomeadamente quando asseguravam pensões de inabilidade. É sobretudo no
quadro destas instituições de base local que se desenvolveram as experiências mais bem sucedidas, como é o caso da Associação de Socorros Mútuos
Fúnebre Familiar de ambos os sexos no Porto, que na alvorada do século XX
registava 11 709 sócios e um capital de 18.488$075, sendo considerada “das
mais importantes do país já pelo seu capital já pelo seu número de sócios”747.

Processo da Associação Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos no Porto, 1882-1901.
BAHMOP DGCI-RCI-1S.
747
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5. A MUTUALIDADE NA ORIGEM DO
ASSOCIATIVISMO MODERNO
5.1 A mutualidade na origem do Cooperativismo
Neste período, conforme já aludido, as associações assumiam uma natureza multifuncional, inserindo como propósitos predominantes os mutualistas, mas ambicionavam outras formas de reciprocidade, designadamente a cooperação económica.
Entre as concretizações do Centro Promotor dos Melhoramentos das
Classes Laboriosas destaca-se a comissão destinada à proliferação de associações. Em setembro de 1853, é apresentada à assembleia-geral uma
proposta – encabeçada por Francisco Vieira da Silva Júnior – para a criação de “uma comissão permanente de 15 membros, encarregada por todos
os meios ao seu alcance, de desenvolver o mais proficientemente possível
a criação, mantença e aumento das associações operárias”748.
Esta comissão produz um diagnóstico do associativismo operário,
subscrito por Sousa Brandão. Segundo o próprio, na “grande variedade de
agrupamentos ou associações, que se fazem no nosso país, foi necessário
estremar aquelas que tinham um caracter económico, e se dedicavam ao
aperfeiçoamento dos métodos de trabalho, guiando melhor o operário pelo
caminho dos seus próprios conhecimentos. Nós consideramos estas associações as mais adiantadas que existem na grande família operária; algumas delas são associações só de trabalho, outras procuram os meios de o
estabelecer, algumas contentam-se de dar para o futuro instrução artística
aos associados, e para isso pensam estabelecer oficinas-modelos, a maioria
deseja ter um bazar em que dê extração aos produtos da sua arte, e conjuntamente encher armazéns das matérias primas, que costumam transformar.
Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 3 de setembro
de 1853.
748
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Serão sem alcance estas aspirações? Não. Bem se vê, por uma das colunas
do mapa que apresentamos, como as associações vão acumulando pouco e
pouco, com diminutas quotas, os fundos que um dia hão de empregar com
manifesto proveito seu e da arte”749.
As suas propostas no sentido de ampliar a ação das associações refletiram-se também nas primeiras tentativas de cooperação económica protagonizadas
pela Associação dos Alfaiates Lisbonenses, que utilizou o seu fundo especial
para a “compra dos aviamentos necessários à feitura das obras em pequena
escala e na proporção do consumo”, bem como pela Associação Fraternal dos
Sapateiros, a maior associação da capital, que assegurou o trabalho aos sócios
desempregados, ou ainda pela Associação do Trabalho para os Fabricantes de
Seda, que adquiriu três teares e principia uma “indústria social”750.
Com efeito, muito embora a tipologia de instituição para a ação coletiva
coincidente com o modelo cooperativo atual surja sob o impulso de uma
legislação introduzida em Portugal por influência externa, em 1867751, foi
ainda antes, no seio do movimento mutualista, que se ensaiaram as primeiras
experiências de cooperação económica, sendo a mais comum que a produção
coletiva tivesse como objetivo garantir trabalho aos sócios desempregados
e, ao mesmo tempo, reforçar os fundos de previdência. Costa Goodolphim
testemunha que, sob o eco da revolução de 1848 em Paris, se fundaram em
Portugal associações vocacionadas para a cooperação económica entre os
serralheiros, os fabricantes de seda, os fabricantes de algodão e tecidos de
toda a espécie, sobrevivendo a fraternal dos tecidos e artes correlativas752.
Esta última, fundada a 1 de outubro de 1858, com o objetivo de socorrer
os “companheiros desempregados”, produzia toalhas, guardanapos, riscados de algodão, saias e mantas de lã. Na fundação, associou 150 operários,
empregando 18 homens e 13 mulheres. Em 1875, mantinha 137 sócios e
13 trabalhadores753. Tal como a sua congénere fundada em Lisboa em 1858,
a Associação Cooperadora dos Operários Tecelões de Ambos os Sexos do
Porto e Artes Correlativas, constituída em 1882, tinha como fim garantir
Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 16 de maio 1854.
“Boletim das Associações”, Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes
Laboriosas, 1 de junho de 1854.
751
Pereira, “Resilient Alliances: portuguese cooperative movement in the transition to
modern times (1867-1933)”, 59-75.
752
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas, 42.
753
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas, 51.
749
750
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aos sócios consumo, crédito, oficinas de produção. Os lucros obtidos eram
destinados a socorrer os sócios na falta de trabalho ou quando presos754.
Estes testemunhos são suficientes para argumentar que na origem do
movimento cooperativo estão as experiências de cooperação económica
emergentes em primeiro lugar no seio das associações mutualistas. Por
outro lado, os estatutos das primeiras cooperativas fundadas em Portugal
refletem mais uma vez a tendência da comunidade artesanal para construir
instituições multifuncionais, que respondam articuladamente às suas diferentes necessidades, num esforço concertado por um lado em autogovernar
a atividade comercial e produtiva, incluindo a aprendizagem e o exercício
da profissão, por outro em articular esta gestão coletiva com a criação de
mecanismos de proteção social.
A especialização foi, em alguns casos, uma imposição legal. A primeira cooperativa a pedir alvará à Direção Geral do Comércio e da Indústria
foi o Grémio Industrial, em Lisboa, no ano de 1867. A tutela recusou-lhe
o alvará porque “Promover todas as instituições benéficas e necessárias
às classes industriais e pôr em prática todos os meios possíveis para o seu
melhoramento e prosperidade” não cabia em nenhuma das tipologias de
associações aprovadas pelo governo755.
A análise dos estatutos das mais antigas cooperativas a assegurar o reconhecimento legal, porém, não deixa de comprovar a perpetuação do princípio
da reciprocidade na origem do movimento cooperativo, no que respeita à assistência e à proteção social, algo que, como já foi referido, a comunidade artesanal impunha aos seus membros, associando diretamente o cooperativismo
e o mutualismo. Aspirando “servir de arrimo aos sócios quando dele necessitem”756, as cooperativas propõem-se: “Socorros na inabilidade”757, “socorros
em géneros”758, “caixas de socorros”759, “Caixa de Aposentações”760, “estabeleGoodolphim, A Associação, 58.
Processo do Grémio Industrial, Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas.
Direção geral do Comércio e Indústria, 1867.
756
Estatutos da Fraternal dos fabricantes de tecidos e artes correlativas, Diário do
Governo, 30 de Junho de 1874.
757
Estatutos da Cooperativa de Crédito e Consumo Progresso Económico e Social, Diário
do Governo, 6 de outubro de 1887.
758
Estatutos da Cooperativa de Crédito e Consumo de Canidello, a luz do Operário, Diário
do Governo, 23 de dezembro de 1897.
759
Estatutos da Cooperativa Operária de Crédito e Consumo Beato e Poço do Bispo, Diário
do Governo, 1912.
760
Estatutos da Cooperativa de Crédito e Consumo Lealdade dos Artistas Portuenses,
Diário do Governo, 23 de março de 1898.
754
755
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cer um montepio”761, “auxiliar caixa de socorros da Associação da Classe”762,
“socorros na doença e invalidez”763, “Socorros médicos, farmacêuticos, serviços funerários”764, “pensões vitalícias, subsídio de maternidade e de lactação,
luto”765, “caixa para viúvas e órfãos, posto médico e funeral”766, “montar ou
contratar farmácias”767. As Ligas das Associações de Socorros Mútuos fundadas em Lisboa, Porto, Coimbra e Gaia eram estatutariamente cooperativas.
Por outro lado, a cooperação no âmbito do crédito era baseada no princípio da mutualidade e a maior parte das cooperativas assumiam essa dimensão. Sobretudo nas regiões em que dominava a pequena propriedade,
forneceram às economias familiares novas ferramentas para adquirir crédito, matérias-primas e instrumentos.
As cooperativas em zonas rurais propunham-se essencialmente: “alugar máquinas aos sócios com menos capital e vender de sementes”768,
“fornecer máquinas, matérias-primas, sementes e adubos agrícolas”769. No
entanto, existiam também alguns projetos de cooperação no sentido de
“proporcionar principalmente ao pequeno agricultor, pelo crédito e dentro
dos limites marcados nos estatutos, os capitais que careça para melhorar
as suas condições de trabalho e produção; conseguido este fim a sociedade
tratará de elevar gradualmente o crédito dos seus sócios até ao duplo do
valor das suas propriedades, de melhorar a venda e a produção agrícola, e
de proteger o agricultor contra os acidentes naturais”770.
Finalmente, é de recordar que em vários contextos europeus as cooperativas de consumo tentaram proporcionar aos seus membros, para além de
suas atividades normais de vendas, uma significativa variedade de serviços,
Estatutos da Cooperativa de produção dos operários Chapeleiros a Social de Lisboa,
Diário do Governo, 4 de abril de 1898.
762
Estatutos da Cooperativa dos condutores de carroças A Protegida de Lisboa, Diário do
Governo, 17 de setembro de 1898.
763
Estatutos da Cooperativa denominada Associação dos Empregados de Mesa, Diário
do Governo, 15 de outubro de 1904.
764
Estatutos da Cooperativa Casa de Saúde, Diário do Governo, 1 de outubro de 1909.
765
Estatutos da Cooperativa Caixa de Previdência Popular, Diário do Governo, 31 de
janeiro de 1910.
766
Estatutos da A Emacipadora Social, Diário do Governo, 17 de março de 1911.
767
Estatutos da O Futuro Popular, Diário do Governo, 7 de janeiro de 1916.
768
Estatutos da Caixa Económica Azambujense, Diário do Governo, 2 de março de 1878.
769
Estatutos da Cooperativa de Produção e Consumo Silvense, Diário do Governo, 24 de
novembro de 1886.
770
Estatutos da Cooperativa de Crédito Agrícola de Loulé, Diário do Governo, 3 de
janeiro de 1888.
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incluindo a proteção social, o lazer e até mesmo a habitação771. Surgiram
progressivamente formas mais complexas de organização, que compreenderam a construção de armazéns e centros sociais, que incluíam cafés,
teatros, bibliotecas, creches, centros de educação para trabalhadores, tornando-se verdadeiros centros socioculturais, destacando-se as Casas del
Pueblo772 ou as Maisons du Peuple773, que agregavam um conjunto diversificado de instituições destinadas aos trabalhadores.
Em Portugal também se desenvolveram iniciativas deste género. Na segunda cidade portuguesa, foi fundada em 1900 a Casa do Povo Portuense,
uma instituição que, em 1930, contava já com cerca de 10 mil operários e
onde coexistiam as funções cooperativa e mutualista774. Por todo o país desenvolveram-se iniciativas deste género (como a de Guimarães, de 1906),
que ambicionavam “promover a criação e desenvolvimento de uma propriedade coletiva, composta de estabelecimentos de crédito, de comércio,
de indústria e de vários serviços de necessidade e conveniência individual
e coletiva, com respetivos edifícios, móveis e ferramentas tal como se acha
consignado no presente estatuto, bem como ministrar aos sócios e suas
famílias e associações de classe, uma instrução geral e científica, por meio
de escolas, conferências, biblioteca, jornais e outras publicações, quando
os lucros da Casa do Povo o permitam”775.
Tal como as mutualidades, todas as cooperativas tinham em comum, e
por força de lei, a gestão democrática. Os cargos eram eletivos, por escrutínio
secreto, sendo a assembleia-geral o órgão máximo governativo, no qual todos
os sócios cumpridores das suas obrigações podiam participar e votar, sendo
as restrições referentes à sua elegibilidade normalmente relacionadas com o
sexo, a idade ou a literacia. Os órgãos eleitos são a direção e o conselho fiscal,
incumbidos de administrar e verificar a atividade e as contas da sociedade.
Ou seja, as cooperativas igualavam as associações de socorros mútuos
em termos de práticas democráticas de gestão, assumindo, todavia, uma
especificidade que importa sublinhar. Dividiam-se no que respeita à distribuição ou aplicação dos lucros, estes podiam ser divididos em função do
Battilani, “Consumer cooperation in Italy: a network of cooperatives with a multi-class
constituency”, 594-613.
772
Medina-Albaladejo, “Consumer Co-operatives in Spain (1869-2010)”, 326-353.
773
Lambersens, “Histoire des Coopératives de consommation in France: from the conquest
of consuption by the to the chalenge of mass consumption”, 99-120.
774
A Casa do Povo Portuense, A República Social, 22 de Março de 1930.
775
Estatutos da Casa do Povo de Guimarães, Diário do Governo, 6 de março de 1906.
771
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capital investido, do consumo realizado, de forma mista ou empenhados
no progresso da sociedade.

Ilustração 52 -Casa do Povo Portuense, 1900776.

Nas primeiras décadas, no que respeita ao rateio dos lucros, a opção
mista é a dominante – uma parte respeita ao capital e outra parte ao consumo. As opções na divisão percentual são bastantes distintas e a fronteira
estabelece-se entre as cooperativas de base operária e as sociedades dinamizadas por estratos sociais privilegiados. Estas últimas privilegiam os
acionistas enquanto nas primeiras a divisão dos lucros efetua-se preferencialmente em função do consumo e são reservados fundos para outros fins,
entre os quais os beneficentes.
Era exemplo a Cooperativa Internacional de Operários Fabricantes de
Conservas Alimentícias, cujos lucros eram divididos “em função do capital, mas metade em função do trabalho e 10% para caixa de inabilidade,
escola e propaganda”777. Contemplava-se nos estatutos de várias outras
instituições a “constituição de fundos de socorros e instrução”778.
Casa do Povo Portuense, imagem publicada em Voz do Operário, 5 de fevereiro de 2020.
Estatutos da Cooperativa Internacional de operários fabricantes de conservas alimentícias
de responsabilidade limitada, Diário do Governo, 7 de abril de 1893.
778
Estatutos da Cooperativa dos Marmoristas Portuenses, Diário do Governo, 25 de julho
776
777
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Com efeito, a aplicação dos fundos sociais e de reserva das associações
populares era destinado sobretudo à proteção social e instrução, propondo-se
as cooperativas criar: “fundo de instrução e fundo de inabilidade”779, “caixa
inabilidade”780, “mista, 30% auxílio alimentício, 10% biblioteca, 10% propaganda”781, “caixa de pensões e auxílio às escolas profissionais de instrução
para associados”782, entre outros.
Em suma, da análise dos estatutos das cooperativas confirma-se que
a ascendência das experiências mutualistas é marcante. Com um modelo
inovador e importado, as cooperativas populares não deixam de dar resposta à resistência no mundo do trabalho e a canalizar parte significativa
dos seus fundos para a ajuda mútua entre os mais vulneráveis. No que respeita às práticas, mantém-se a tendência para conciliar múltiplas funções e
na sua administração aprofunda-se a aprendizagem de gestão democrática,
herdadas das pioneiras mutualidades.
5.2 A Mutualidade nas origens do associativismo de cultura e recreio
Também no que respeita ao associativismo de cultura e recreio, João
Lourenço Roque sublinha que as características mais relevantes das coletividades oitocentistas era a multifuncionalidade, lembrando que, como
além-fronteiras, estas associações não só conciliavam a instrução e o recreio como muitas vezes assumiam funções mutualistas, como era o caso
das duas mais relevantes associações do seu caso de estudo – a Filarmónica
Conimbricense e a Filarmónica Boa União, ambas dinamizando um montepio e realizando múltiplos benefícios em favor de associações de natureza beneficente e previdente783.
A análise dos seus estatutos à escala nacional revela uma correlação
entre a base social das instituições e os propósitos assumidos. Conforme
já aludido, o associativismo em geral, na sua origem, é marcado pela mulde 1893.
779
Estatutos da Cooperativa de produção, consumo e edificação silvense, Diário do
Governo, 28 de outubro de 1889.
780
Estatutos da Indústria Social, Diário do Governo, 24 de março de 1891.
781
Estatutos da Cooperativa de Consumo 14 de Novembro de 1896, de Belém, Diário do
Governo, 29 de maio de 1897.
782
Estatutos da Cooperativa de Produção dos Operários sapateiros, A Resistente, Diário
do Governo, 20 de outubro de 1897.
783
Roque, “Coimbra de meados do Séc. XIX a inícios do Séc. XX: imagens de
sociabilidade urbana”.
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tifuncionalidade, sendo a especialização, como ilustrou Maurice Agulhon,
um processo que marca o seu desenvolvimento ao longo da modernidade.
Esta multifuncionalidade, todavia, distinguia-se em função da sua geografia social, sendo que as agremiações fundadas entre as elites são profundamente marcadas pela tradição iluminista, associando ao recreio a produção de conhecimento e o debate político, ao passo que nas fundadas entre
a comunidade artesanal e, posteriormente entre os assalariados em geral,
tende-se a associar instrução, cultura, sociabilidade e mutualidade.
Com efeito, as primeiras tinham o fim de “promover e cimentar relações de benevolência e boa sociedade entre os associados, e proporcionar-lhes um passatempo honesto e civilizador, por meio de reuniões diárias,
para conversação, leitura e jogo lícito”784, com o propósito geral de “promover a civilização nacional”785. Herdavam claramente os desígnios das
academias científicas, ambicionando abrir cursos de instrução dos sócios e
público em geral, formar gabinetes, coleções científicas e bibliotecas, promover experiências, palestras, julgar trabalhos científicos e literários, editar
publicações periódicas. A estes intentos somavam-se os projetos de criação
e fruição cultural, entre os quais se destaca a música, bem como os espaços
e eventos lúdicos e vocacionados para a sociabilidade, como os bailes.
As associações germinadas em contextos populares e operários distinguem-se nos seus propósitos, não obstante a raiz comum na tradição
iluminista. Assim, entre as pioneiras destaca-se o ideal instrutivo, direcionando-se agora explicitamente para estes estratos sociais. Os propósitos da pioneira Incrível Almadense, fundada em 1848, são clarificadores:
“Manter a banda, dar bailes, sustentar aulas gratuitas diurnas e noturnas de
instrução primária, desenho, de dança e de música para os sócios e seus
filhos. Ter gabinete de leitura e uma biblioteca”786.
No entanto, a sua base social manifesta-se também na associação do
propósito da caridade ou do socorro-mútuo a estes projetos. Parte das associações de cultura e recreio associavam aos seus propósitos a beneficência, como o Estatutos do Club Familiar, que estabelecia estatutariamente
Estatutos da Assembleia Portuense de 1834 citados por Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarquia,
X, 167-170.
785
Estatutos da Associação Civilizadora Porto de 1836 citados por Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos, literários e artísticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarquia, Tomo V, 225-226.
786
Estatutos da Sociedade Filarmónica Incrível Almadense de 1900, Arquivo dos Governos
Civis da SGMAI.
784
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que reverteria “o seu produto líquido em favor de estabelecimentos pios
ou famílias necessitadas ao arbítrio da associação”787ou a Sociedade do
Teatro Taborda, que previa a cedência gratuita da sala de espetáculos a
estabelecimentos de caridade e beneficência ou para espetáculos de “qualquer troupe para dar receitas ou benefícios a vítimas de epidemias”788. A
imprensa local e a programação das coletividades nas zonas operárias e
populares mostram como esta vertente era dominante, sendo a maioria das
festividades em benefício ou de um elemento vulnerável da comunidade
ou de uma instituição beneficente789.
Em alguns casos, a mutualidade e o recreio fundem-se numa só instituição, como a Sociedade Filarmónica Protectora e Montepio da freguesia
de Nossa Senhora do Monte da Caparica (1864), o Montepio Filarmónico
Egitaniense ou, de forma mais criativa, na Filarmónica União de Cantanhede
(1860), onde o “fundo permanente do montepio é formado pela oitava parte
das funções” da banda790, no Montepio Filarmónico do Paião, no concelho
de Figueira-da-Foz (1868), na qual “de todas as festividades serão escolhidas quatro cada ano, cujo produto sendo das maiores será lançado em cofre
afim de com ele se pagarem os remédios que qualquer dos sócios necessitar em suas doenças”791, no Montepio criado para os sócios dramáticos da
Assembleia Conimbricense (1861), cujos fundos “compõem-se do produto
de 5% deduzidos de todos os créditos do Teatro”792, no Montepio criado
pela Sociedade Harmonia Eborense (1854), que destaca “entre as fontes
de rendimento, os espetáculos em benefício”793, ou ainda na Sociedade de
Recreio, Educação e Estudo de Vieira do Minho. Esta última tinha por fins:
“Cultivar e explorar a música; auxiliar materialmente e de harmonia
com as possibilidades, os seus associados que disso careçam, na doença
e na inabilidade; cuidar da cultura moral, cívica, religiosa e profissional
dos seus membros; recrear os seus associados e seus familiares”.
Estatutos do Club Familiar de 21 de dezembro de 1876,Arquivo dos Governos Civis
da SGMAI.
788
Sociedade do Teatro Taborda, anteriormente designada de Sociedade do Theatro
d’Abrantes, 1888, Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
789
Pereira, A produção social da solidariedade operária.
790
Estatutos da Sociedade Filarmónica União de Cantanhede de 1860, Arquivo dos
Governos Civis da SGMAI.
791
Estatutos do Montepio Filarmónico do Paião de 1868, Arquivo dos Governos Civis
da SGMAI.
792
Estatutos do Montepio da Assembleia Recreativa Conimbricense de 1861, Arquivo
dos Governos Civis da SGMAI.
793
Estatutos do Montepio geral criado pela Sociedade Harmonia Eborense em 22 de
janeiro de 1854, Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
787
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Para a persecução dos seus fins, a sociedade previa:
“criar e sustentar as seguintes atividades: uma banda de música
capaz de executar programas musicais em festividades populares e
particulares; um cofre de previdência que permita socorrer com auxílios materiais (subsídios, tratamentos na doença, medicamentos,
subsídios de invalidez) os seus associados que se mostrem carecidos;
sessões de cultura moral, cívica, religiosa e profissional, para todos
os associados que nelas queiram participar; festividades ou sessões
recreativas dedicadas aos seus associados e familiares”.
Do produto das funções da banda, 5% revertiam para o cofre de beneficência794.
Outras modalidades de articulação entre o mutualismo, a instrução e o
recreio são experimentadas no Grémio Artístico Cartaxense (1885) ou no
Montepio Artístico Riomaiorense (1886), no qual os sócios filarmónicos tinham direito a aumento de 50 reis diários nos subsídios795, ou através de uma
relação formal com instituições mutualistas, como a Sociedade de Recreio
Protetora do Montepio Visiense, Antiga Secção de recreio do Montepio796.
Estas valências prolongaram-se no tempo e diversificaram-se, sendo que
a Sociedade Fraternidade Eborense, por exemplo, já em 1908, tendo em vista o “honesto convívio dos associados e suas famílias, instrução por meio de
leituras”, pretendia também “acumular fundos e lançar as bases para a futura
fundação de uma instituição de beneficência com o fim de proteger os sócios
e famílias”797. Já a Sociedade Filarmónica Carrilense, de 1909, prestava-se
“a ir tocar a qualquer parte, ou sejam serviços gratuitos ou remunerados,
segundo os contratos, convenções ou deliberações da direção. Do produto
agenciado por meio do artigo antecedente, 30% da receita líquida entrará na
caixa económica da sociedade (...) para socorrer os sócios executantes nas
suas enfermidades, comprovadas por médico, o restante será dividido, no
fim de cada ano pelos filarmónicos conforme a classe a que pertencerem”798.
Em suma, tal como o cooperativismo, também o associativismo de
Estatutos da Sociedade de Recreio, Educação e Estudo de Vieira do Minho, sd.,
Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
795
Grémio Artístico Cartaxense, 1885 e o Montepio Artístico Riomaiorense de 1886,
Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
796
Sociedade de Recreio Protectora do Montepio Visiense de 1894, Arquivo dos Governos
Civis da SGMAI.
797
Estatutos da Sociedade Fraternidade Eborense de 1908, Arquivo dos Governos Civis
da SGMAI.
798
Sociedade Filarmónica Carrilense de 1909, Arquivo dos Governos Civis da SGMAI.
794
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instrução e recreio assume na sua origem, e sobretudo entre as classes populares, uma estreita relação com o mutualismo. Finalmente, o movimento
sindical encontra também as suas fundações nas práticas das associações
mutualistas, que perpetuará no seio das associações de classe.
5.3 A mutualidade nas origens do sindicalismo
É de facto por meio de instituições de previdência que se ensaiam as
primeiras tentativas de reorganização da comunidade artesanal, baseadas
na mesma estrutura orgânica das corporações de ofícios. A Associação dos
Artistas Lisbonenses, fundada em 1838 por um conjunto heterogéneo de
artesãos – um marceneiro, um sapateiro, três serralheiros, quatro carpinteiros, um pintor de brocha, um vidraceiro, um estucador, dois funileiros,
um carpinteiro de machado, um pintor de ornato e um cutileiro –, pretendia
agregar diferentes organismos sob uma direção onde estavam representados os vários mesteres urbanos799.
A sua atividade principal era assegurar socorros mútuos aos sócios, mas
entre os objetivos originais da Associação dos Artistas Lisbonenses estava
também o “progresso e melhoramento das artes”, através de exposições, publicações, casa de trabalho, depósitos de manufaturas, entre outros. No aniversário dos seus doze anos, o fundador André Fernandes da Fonseca, almejava ver “estabelecido um jornal onde mensalmente se transcreva tudo o que
houver, ou possa haver de bom, português ou estrangeiro, relativo às artes; e
reproduzir os manuais de cada arte, ou ofício, com as competentes ferramentas desenhadas; transcrever a geometria aplicada às artes, de modo que mais
claro seja o seu desenvolvimento ajustado a todas as capacidades; descrever
e apresentar os desenhos das máquinas antigas e modernas e das que de novo
se inventarem; publicar uma resenha mensalmente do desenvolvimento da
sociedade, e dos produtos que no seu armazém existam e que mereçam especial menção, pela sua qualidade, riqueza, ou novidade”800. Resistindo até
à alvorada do século XX, esta associação manteve em funcionamento uma
escola primária e um depósito-exposição de produtos artesanais801.
Biografia de Alexandre Fernandes da Fonseca: fundador da sociedadedos artistas
lisbonenses.
800
Acta da sessão solemne do anniversario da installacão da Sociedadedos Artistas
Lisbonenses em 3 de Fevereiro de 1851, 13.
801
Estatutos da Sociedade dos Artistas Lisbonenses aprovados em alvará de 30 de Dezembro
de 1869.
799
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A Sociedade dos Artistas Lisbonenses reflete inequivocamente a influência da participação da comunidade artesanal no movimento associativo
liberal nascente, manifesta nos propósitos de instrução, aperfeiçoamento e
exibição dos produtos industriais, bem como na gestão democrática e não
hierarquizada. Não revela menos a herança corporativa, patente nos intentos
de regulamentação e controlo da atividade artesanal, mas também no princípio da mutualidade, no acesso ao crédito (como já praticado nas precedentes) e com fins previdentes, à imagem das antigas irmandades e confrarias.
Esta instituição, não obstante a já referida influência e proximidade ao
associativismo patriótico, não deixa de constituir a primeira organização
interprofissional da comunidade artesanal e foi no seio desta resiliente rede
que foram sendo arquitetados os alicerces do movimento dos trabalhadores. Neste período, todavia, a coexistência de mestres, oficiais e aprendizes
era ainda considerada necessária, como sublinha o seu fundador, contando que“a primeira dificuldade que foi preciso vencer foi a repugnância dos
mestres de obras, em não quererem reunir-se em comum com os oficiais;
e dizerem estes que sem eles nada se podia fazer. Para aplanar tal dificuldade, dirigi-me por escrito a dez mestres, que gozavam de mais crédito na
capital, e que empregavam maior número de artistas: estes mestres eram
carpinteiros, pedreiros e canteiros; enviei-lhes logo as bases, e depois o
projeto de estatutos, já impresso. Nenhum dos ditos mestres compareceu,
e de alguns me constou que se dispunham a hostilizar a sociedade; foi, por
consequência necessário convencer os artistas, daquelas e de outras artes,
das vantagens que da associação poderia resultar-lhes”802.
Em setembro de 1850, uma nova estrutura associativa que agregasse os
diferentes ofícios é ensaiada. Os operários reunidos na Sociedade dos Artistas
Lisbonenses elaboram uma lista de delegados das artes ou ofícios para a confeção dos estatutos do grande centro do trabalho: cinco alfaiates, dois arameiros,
um carpinteiro, sete fabricantes, três impressores, três livreiros, três luveiros,
seis marceneiros, três fabricantes de pianos, quatro pintores, cinco sapateiros,
quatro serigueiros, sete tipógrafos, quatro torneiros e dois trabalhadores803.
Como se pode observar no projeto de estatutos para uma associação
dos operários [de Lisboa], esta não se distingue significativamente da sua
predecessora e, consequentemente, apresenta significativas reminiscências
da Casa dos Vinte Quatro, entrelaçando tal como a organização corporativa
a regulação e a cooperação económica com a mutualidade e proteção social.
“Do aniversário da instalação da Sociedade dos Artistas Lisbonenses, em 4 de fevereiro
de 1851, 12º ano da existência da sociedade”, Ecco dos Operários, 22 de março de 1851.
803
“Associação operária”, Ecco dos Operários, 6 de setembro de 1850.
802
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A associação era exclusiva dos que tenham uma “profissão artística” e
organizava-se por classes formadas por “todos os indivíduos que exercem
os misteres de uma só arte ou ofício”, classificados pela sua graduação –
empresário, mestre, contramestre, oficial e aprendiz. O corpo representante de cada classe tem a seu cargo a parte moral e do progresso artístico da
arte que lhe corresponde. No entanto, é um júri composto de membros em
número igual da classe respetiva e da assembleia-geral que passará carta
de ofício aos aprendizes que se acharem habilitados. Todo o oficial tinha
um livrete, ao qual estava unida a sua carta de oficial, onde eram lançadas
as observações sobre a sua conduta, serviço e aptidão artística, contas com
os mestres e com os estabelecimentos, assinadas pelos chefes de oficina.
Para além de procurar controlar a aprendizagem e o exercício da profissão, a associação pretendia assegurar o acesso ao crédito, criando um
banco próprio, as necessidades de educação, estabelecendo um conservatório, onde haja os estudos artísticos indispensáveis, uma biblioteca e
um museu de máquinas, socorros mútuos na doença e velhice, através de
um montepio, o controlo dos mercados de matérias-primas e mercadorias,
através de uma agência própria e de “uma comissão de iniciativa que examinará todas as questões de interesse industrial e proporá os meios de lhe
dar uma solução conveniente”804.
Os seus promotores acreditam poder restaurar os princípios de autonomia e fraternidade que estiveram na origem das corporações, convencidos
de que este modelo, secularmente testado, era o mais eficaz para mitigar
as dificuldades da pequena indústria – a dificuldade de acesso ao crédito
e à instrução profissional – e de alcançar o objetivo final de neutralizar
“o nepotismo da usura”. No entanto, reconhecendo a degenerescência do
regime corporativo, procuravam reconstruir a organização em novas bases
democráticas e horizontais. É ainda de sublinhar que se previa a associação das mulheres. Foi realçado que, no que respeita às classes nas quais
domina o sexo feminino, “a associação não pode deixar de contemplá-las
e inscrevê-las no registo da associação, logo que elas mostrem vontade”805.
Em 1852, é fundado o Centro Promotor dos Melhoramentos das
Classes Laboriosas (CPMCL), mais uma vez na sala da antiga Sociedade
dos Artistas Lisbonenses e agrupando as associações de ofício. Oliveira
Marques classifica-o como uma instituição para-maçónica, pela mão do
804
805

“Projeto da associação dos operários”, Ecco dos Operários, 16 de julho de 1850.
“Associação operária”, Ecco dos Operários, 6 de setembro de 1850.
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seu primeiro presidente – Rodrigues Sampaio806. JáCésar Oliveira o caracteriza como um prolongamento do projeto regenerador, vocacionado
para a ilustração e dinamização das classes trabalhadoras, essenciais para
o fomento industrial, e caracterizado pela colaboração de classes807.

Ilustração 53 – Ecco dos Operários e Jornal do Centro Promotor dos
Melhoramentos das Classes Laboriosas 808.

Os seus propósitos e atividade revelam que, como defende Thompson809,
as doutrinas oitocentistas de emancipação social se procuravam conciliar
com a tradição corporativa, mas também com a iluminista, reunindo as associações fraternais de ofício para “difundir o ensino elementar e técnico, organizar presépios e asilos para os inválidos, estabelecer depósitos e bazares,
propagar por escrito os conhecimentos de economia industrial e doméstica,
aperfeiçoar os métodos de trabalho”810, mas sublinhando que cabe às “assoMarques, História da Maçonaria em Portugal, 267.
Oliveira, O Socialismo em Portugal: 1850-1900, 123.
808
Ecco dos operarios : revista social artística e litteraria. - Nº 1 (28 abr. 1850) - s.2, nº 52 (25
out. 1851) e Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. - N. 1
(12 Fev. 1853)-n. 32 (29 Out. 1853); s. 2, n. 1(16 Maio 1854)-n. 3 (1 Jul. 1854). Biblioteca
Nacional de Portugal.
809
Thompson, A formação da classe operária inglesa, 108.
810
Estatutos do Centro Promotor dos Melhoramentos das ClassesLaboriosas, 1853.
806
807
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ciações de ofícios a glória da criação das primeiras escolas modelos, ou escolas industriais”, que deve continuar a ser no quadro destas instituições que
“a mocidade aprenda a par da leitura, a nomenclatura da sua arte, a par do
desenho, as formas que deve dar a cada um dos objetos, em suma, a par da
teoria que até hoje não existia, a prática que os deve ensinar a executar”811.
Em maio de 1852, em assembleia convocada para dar conta ao maior
número de mestres e oficiais de todas as corporações, o relatório e projeto
de estatutos foram unanimemente aprovados e mais uma vez apontam para
a tentativa de reabilitar uma estrutura análoga à corporativa, expurgando-a
dos efeitos da degenerescência setecentista.
A introdução do projeto dirigido à rainha é inequívoca no que respeita
à intenção de reerguer, ainda que em novos moldes, uma estrutura de autogestão do trabalho artesanal, protegendo-o dos novos pressupostos liberais:
“Foi no meio das agitações políticas, que se levantou uma onda, e
caindo com seu peso, derrubou o centro, deixando tudo em uma liberdade mal-entendida. É de então até agora que em presença dos males que
tal liberdade produziu, se apreciam os bens perdidos. São aqueles bens
que se desejam, e tão mal-entendida liberdade que se quer proscrever;
se assim não for, os ofícios em breves anos definharão, porque a falta de
aperfeiçoamento nos operários aumentará; e a vantagem dada somente
àquele que tem meios para tudo ter, lançará na miséria o que só tem seu
braço por fiador da subsistência (...) é de todos conhecida a desordem
provinda da abolição daquele centro, unidade dos ofícios, uma peia que
os fazia conter nas suas balizas, aperfeiçoando-se cada um no que era
próprio. — Daqui qualquer operário não podendo fazer senão o que a
lei determinava, havia o proveito de ir todos os dias colocando-se na
situação de tomar sobre sua obra úteis conhecimentos, que só tendiam à
perfeição. — Igualmente lhe resultava a certeza da subsistência da sua
classe; pois que não podendo as outras intrometerem-se na sua, não temiam invasão, e sossegados no seu grémio, eram nele sustentados pelos
regulamentos adequados (...). Assim o equilíbrio existiu largos anos, até
enfim as vicissitudes que se operam de quando em quando no meio dos
homens e pelos mesmos homens, arrasaram este equilíbrio, tornando-o
em não sabíamos quê, mas que a experiência nos mostrou depois ser
um caos de males para as classes industriosas. — Vexada, por tantos
Silveira Lopes, “Liberdade dos Aprendizes”, Jornal do Centro Promotor dos
Melhoramentos das Classes Laboriosas, 19 de Março de 1853.

811

271

Origens do Mutualismo em Portugal

danos, S. M., é que esta classe numerosa, sentindo vivamente os bens
que perdera, há muito murmura sofrendo”812.
A adesão ao novoCentro, por meio da federação das associações mutualistas da capital, contava em 1853 já com perto de 1500 associados.
Entre as suas principais realizações conta-se a edição de um jornal no qual
se prossegue a missão do pioneiro Ecco dos Operários na divulgação de
novos modelos e práticas associativas. Para além desta edição, desde o
começo que pontuou na sua atividade a organização de cursos noturnos de
instrução das classes laboriosas, reunindo um conjunto de intelectuais que
lecionavam gratuitamente813.
O modelo da capital procurou reproduzir-se noutros centros urbanos,
surgindo diversas associações de artistas agregando os diferentes mesteres
que anteriormente se reuniam nas Casas dos Vinte e Quatro – ou dos Doze,
conforme a dimensão das cidades. É o caso da Associação dos Artistas
Conimbricenses que, à imagem das suas congéneres, tinha como objeto
principal o “ensino gratuito aos operários que se quisessem dar ao estudo
das lições primárias”, organizando “todos os dias da semana lições noturnas e para esta árdua tarefa ofereceram-se” vários intelectuais e académicos. Na promoção da iniciativa, sublinham, os “artistas conimbricenses
não esperam que os governos lhes venham facultar os meios de se instruir,
são eles os que por si mesmos e sem auxílio de ninguém, confiados apenas
na providência, e na sua vontade, abrem as portas de ensino, e recebem
com os braços abertos a todos os que se apresentam pedindo instrução”814.
E de muitas outras espalhadas pelo País, com propósitos estatutários
diversos que vão dos “socorros àqueles sócios que se tornarem impossibilitados de trabalhar” ao “fornecimento de trabalho aos sócios”815, pas“Reflexões sobre as classes operárias”, Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos
das Classes Laboriosas, 24 de abril de 1853.
813
Foram 13 as disciplinas professadas: 1ª Leitura repentina professada pelo sr. Joaquim Maria
Batista; 2º Desenho linear pelo sr. Pierre Joseph Peserat; 3º Química popular nem sr. Júlio
Máximo de Oliveira Pimentel; 4º Higiene popular pelo sr. João de Andrade Corvo; 5º Aritmética
e geometria elementares aplicadas às artes e industria, pelo sr. Joaquim Thomaz Lobo de Avila;
6º Noções de economia politicam pelo sr. José Maria do Casal Ribeiro; 7º Mecânica industrial
pelo sr. José Maria da Ponte e Horta; 8º Moléstias mais comuns nas classes operárias pelo
sr. Thomaz de Carvalho; 9º Elementos de Historia natural pelo sr. José Maria Grande; 10º
Preleções livres pelo sr. José Estevão Coelho de Magalhães; 11º Economia industrial pelo
sr. António Pedro Lopes de Mendonça; 12º Princípios de anatomia pelo sr. José Eduardo de
Magalhães Coitinho; 13º Princípios de fisiologia pelo sr. António Dâmaso Guerreiro.
814
“Associação dos Artistas Conimbricenses”, Jornal dos Operários, de instrução e Recreio,
15 de abril de 1852.
815
Estatutos da Sociedade protetora dos Artistas de Olhão de 1866. BAHMOP DGCI-RCI-1S
812
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sando pelo “honesto divertimento dos sócios, e suas famílias”816, mas que
têm sempre em comum o facto de admitirem exclusivamente como sócios
aqueles que “exercerem alguma arte ou ofício”.
Em Almada também foi fundada uma Associação dos Artistas
Almadenses, que chegou a editar um semanário, A Esperança (1857),
e a organizar uma exposição de produtos industriais e agrícolas817, e em
Aveiro a Associação d’operários, cuja principal concretização foi a fundação de um liceu noturno de instrução primária818. Também a Associação
dos Artistas de Serpa manteve um periódico – Estrela Artística de Serpa
– correspondente com a imprensa da capital819.
Sabemos pouco sobre a forma como estas associações emergiram,
mas é provável que as iniciativas irradiassem dos centros para as periferias. A Associação dos Artistas Almadenses chegou a estar acoplada à dos
Lisbonenses, por exemplo. O que é certo é que se formava um movimento
translocal, no qual as ideias e os modelos circulavam. Os jornais de e para
artistas e operários correspondiam-se, estabeleciam permutas, os ativistas
viajavam e impulsionavam a difusão de modelos.
Sousa Brandão, em 1853, foi encarregado pelas direções das associações dos sapateiros e alfaiates de promover correspondências com as
associações dos mesmos mesteres do Porto, e durante a sua estadia nas
províncias, de ser o correspondente daquelas duas associações da capital.
“Chegado ao porto tratou logo do desenvolvimento da sua missão, (…)
promoveu uma reunião onde compareceram alguns operários alfaiates, sapateiros, fabricantes e tipógrafos”820.
Em 1863, um novo projeto de estatutos do Centro Operário Lisbonense
revela uma nova ambição de participação política, tendo por fim: “representar aos diversos poderes do estado tudo quanto seja em benefício e melhoramento da classe; informar o governo sobre os assuntos que o mesmo entender
consultá-lo” e “tomar conhecimento e dar o seu parecer sobre questões de indústrias entre particulares e corporações”, mantendo a missão de “contribuir
para o desenvolvimento da associação, associando os mesteres que ainda não
Estatutos da Associação dos Artistas e Classes Laboriosas Covilhanenses de 1861.
BAHMOP DGCI-RCI-1S
817
A Esperança: semanário dedicado à associação dos artistas almadenses, 30 de agosto
de 1857.
818
A Voz do Operário, 4 de junho de 1853.
819
Jornal do Trabalho, 23 de fevereiro de 1863.
820
A Voz do Operário, 15 de outubro de 1853.
816
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o estiverem e para mais convenientes sólida organização das associações já
existentes” e “promover segundo os meios de que dispuser o ensino primário
e profissional e em geral o que seja conducente a melhorar a sorte da classe”,
bem como o princípio de representação por ofício, sendo que “os diferentes
mesteres são representados neste centro por dois delegados”821.
Por toda a Europa, a década de 1870 marca uma nova etapa do associativismo operário por influência da Associação Internacional dos
Trabalhadores, fundada em 1864, e sob os impactos da Comuna de Paris de
1871. Os ecos deste processo chegam a Portugal pela pena de autores como
José Fontana ou Antero de Quental em O Pensamento Social (1872). Foram
estes os dinamizadores das primeiras instituições de natureza sindical – as
associações de resistências – fundadas durante o primeiro surto grevista em
Portugal, em 1872, sob a égide da federação Fraternidade Operária.
Quando, em 1872, sob o impacto da Comuna de Paris, se verifica o
primeiro surto grevista em Portugal, porém, as associações norteavam a sua
atividade sobretudo para socorros mútuos, crédito, defesa dos trabalhadores
e instrução. Destaque-se, todavia, a complementaridade entre as diferentes
tipologias associativas sublinhada por estes primeiros socialistas:
“Ora os tipos de organização dos trabalhadores estão criadas;
estão criados os moldes onde as massas plebeias devem receber a
forma nova e transformarem-se definitivamente em verdadeiro povo
e verdadeira democracia: 1º as sociedades de resistência dos vários
ofícios; 2º As sociedades cooperativas de consumo; 3º As sociedades
de crédito mútuo. Pelas primeiras resiste o trabalho ao capital, até
que se liberte do ser jugo e se constitua como única força produtora;
pelas segundas evita a exploração mercantil até fazer desaparecer o
intermediário parasita entre o produtor e o consumidor; pelas terceiras, universalizando-se o crédito e tornando-se gratuito, suprime-se
a renda dos capitais, anula-se o poder brutal do dinheiro, e torna-se
possível, fácil e simples a equação de todos os valores”822.
Numa breve história da instituição, publicada neste periódico, é explicada a natureza e funcionamento da Fraternidade Operária. Esta constituía-se como uma federação das associações de resistência que estiveram
na base do primeiro surto grevista em Portugal, sendo composta por um
individuo eleito em cada “classe”. Não deixava de prever fins mutualis821
822

A Federação, 20 de junho de 1863.
“Organização”, O Pensamento Social, março de 1872.
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tas, tal como o seu antecessor Centro Promotor dos Melhoramentos das
Classes Laboriosas. Segundo o artigo supracitado:
“Para o cofre, depositado em bancos, destinado às crises de trabalho, paga cada sócio um vintém mensal, e paga mais, para ser ajudado quando despedido de qualquer casa de trabalho por causa da
associação, na doença ou falta de meios, 10 reis, também mensais”823.
Para além das associações de ofícios agregadas na Fraternidade
Operária, formam-se em Lisboa outras associações análogas, como a
Associação Fraternidade de Todas as Classes Trabalhadoras, em Santa Clara,
a Associação Fraternidade das Classes Produtoras, na Costa do Castelo,
disseminando-se este modelo federativo para a periferia – Associação
Fraternal do Poço do Bispo, Associação Fraternal Almadense, Associação
Fraternal Seixalense, Associação Fraternal do Barreiro – e para a segunda
cidade do reino – Associação Fraternidade Operária Portuense824.
No final de 1873, estas organizações vão reunir-se na Associação dos
Trabalhadores da Região Portuguesa, cujos estatutos são publicados nos últimos números de O Pensamento Social. Segundo estes, a “associação terá
por fim, por meio da união dos trabalhadores, alcançar os melhoramentos
sociais – morais e materiais – necessários para aliviar as suas condições de
assalariados”, pugnando por “regular e melhorar o tempo de trabalho e as
suas condições, os salários, as relações com os possuidores dos instrumentos de trabalho e de produção e em geral com os possuidores de riquezas
sociais; e em todas as condições de dependência e servidão dos trabalhadores”; ambicionando “instituir escolas e bibliotecas, e promover outros meios
de instrução” e “Coadjuvar a cooperação de produção, de consumo e de
crédito, que não tenha por fundamento a exploração social ou individual”.
Como nas suas predecessoras, os membros desta associação agrupar-se-ão
por ofícios, constituindo secções”825.Na Associação dos Trabalhadores do
Porto estavam filiados 2200 operários. Em Lisboa eram 3600826.
A partir dos anos 1880, o agravamento da crise económica e o processo
de industrialização foram acompanhados por um florescimento de associações que definiram como tarefa principal a melhoria dos padrões de vida
das classes trabalhadoras e, acima de tudo, a criação de uma ordem econó“História da associação fraternidade operária”, O Pensamento Social, outubro de 1972.
“História da associação fraternidade operária”, O Pensamento Social, outubro de 1972.
825
“Estatutos da associação dos trabalhadores da região portuguesa”, O Pensamento
Social, 4 de outubro de 1873.
826
Mónica, O Movimento Socialista em Portugal (1875-1934), 59
823
824
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mica capaz de superar a distinção entre assalariados e capitalistas. Para os
socialistas, particularmente, o associativismo de classe representou o primeiro passo para a completa transformação da economia e da sociedade.

Ilustração 54 - jornal O Pensamento Social (1872-1873)827
O pensamento social : não mais deveres sem direitos, não mais direitos sem deveres,
dir. José Fontana e Antero de Quental. A. 1, nº 1 (fev. 1872) - a. 2, nº 55 (4 out. 1873).
827
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Nesta década tiveram lugar alguns movimentos importantes, como a
greve dos manipuladores de tabaco, em 1882, liderada ainda por uma associação mutualista, a Associação Fraternal dos Manipuladores de Tabaco,
que estaria na origem do novo bastião A Voz do Operário828. Em 1886
tem início um novo ciclo de greves e protestos em torno dos salários e
do horário de trabalho, que é novamente marcado pela luta na indústria
tabaqueira em Lisboa e no Porto e respetiva onda de solidariedade, que
segundo Carlos da Fonseca supera o surto de 1872-73829.Neste contexto,
e ainda antes da legalização do associativismo de classe, foram criadas
diversas instituições desta tipologia, entre as quais a pioneira Associação
dos Ferreiros e Artes Correlativas, em 1883.
As leis de regulação laboral implementadas no início da década de 1890
foram compreendidas como resultado deste processo: “É certo que os governos cedem, porque vão reconhecendo a força do operariado, mas o que
é certo também é que os trabalhadores portugueses, coerentes com os seus
princípios, estão afirmando dia a dia a sua vitalidade”830. Esta ressurgência
do movimento reivindicativo relaciona-se justamente com o projeto de lei
apresentado em 1886 pelo ministro das Obras Públicas sobre a regulação do
trabalho de menores. A Associação dos Ferreiros e Artes Correlativas apresenta uma representação ao Parlamento sobre a necessidade de se estabelecer
o horário do dia normal de trabalho, bem como a regulação do trabalho de
menores e a criação de comissões entre operários e industriais, a determinação de responsabilidades pelos desastres ocorridos, entre outras questões831.
A 9 de maio de 1891, como já descrito, é finalmente aprovada a lei que
regulamenta o associativismo de classe, procurando todavia garantir que
estas organizações se ocupem “unicamente dos interesses profissionais,
mantendo-se alheias à política”, instituindo “para aquelas que se desviarem do fim especial para que foram instituídas (…) os necessários meios
de repressão”832. Para além de impor uma fragmentação baseada no ofício,
a lei de 9 de maio de 1891 induz soluções mutualistas e cooperativas, ao
mesmo tempo que reprime o recurso à greve e à reivindicação política.
O Protesto Operário, março de 1882.
Fonseca, História do Movimento Operário e das Ideias Socialistas em Portugal, IV,
103 e seguintes
830
“A questão operária”. O Protesto Operário, 6 de setembro de 1891.
831
“Horas de trabalho”, O Protesto Operário, 2 de maio de 1886.
832
Decreto de lei de 9 de Maio de 1891 regulando a organização das associações de
classe, Legislação régia, Livro de 1891.
828
829
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As novas associações, muito embora se especializem na defesa dos
interesses profissionais dos associados, não deixam de contemplar fins
mutualistas, como comprovam os estatutos conservados no fundo do
Ministério do Trabalho e da Previdência Social. As associações de classe
oitocentistas preveem complementarmente organizar uma “associação de
socorros mútuos nos termos da legislação vigente”833, formar “entre os
sócios caixas económicas, de socorros mútuos ou cooperativas”834 ou “auxiliar pecuniariamente as associadas, no gozo dos seus direitos, quando
estejam completamente impossibilitadas de exercer a sua profissão835.

Estatutos daAssociação de classe dos Trabalhadores Rurais Aldeagalenses de 1912,
Coleção Associações de Classe do Ministério do Trabalho incorporada no ANTT.
834
Estatutos daAssociação de Classe das Operárias Têxteis da Covilhã de 1921, Coleção
Associações de Classe do Ministério do Trabalho incorporada no ANTT.
835
Estatutos daAssociação de Classe das Parteiras de 1897, Coleção Associações de
Classe do Ministério do Trabalho incorporada no ANTT.
833
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6. O MUTUALISMO COMO MOVIMENTO SOCIAL
E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO-PROVIDÊNCIA
6.1 Enquadramento legal e relação do mutualismo com o Estado liberal
O movimento confraternal foi criado na Idade Média por leigos, à
sombra dos princípios cristãos. Contudo, salvo raras exceções, durante
muito tempo a sua relação com a hierarquia da Igreja foi ténue, resumindo-se à concessão de alguns benefícios, indulgências e privilégio836. Este
distanciamento, conforme já aludido, foi desaparecendo à medida que as
hierarquias religiosas se aperceberam da capacidade de controlo social e
religioso que as confrarias possibilitavam. Note-se que estas revelavam-se ferramentas muito eficazes para o domínio de populações, em termos
de comportamentos e mentalidades, possibilitando ainda aceder a alguns
proventos económicos. Os bens que algumas destas instituições atraíram e
gastavam, sobretudo a partir do século XVI, com o objetivo de sufragação
das almas, revelavam-se importantes. Assim, o clero começou ele próprio
a criar a sua própria rede confraternal, na qual as ordens mendicantes tiveram um importante papel impulsionador.
De uma maneira geral, e conforme defende Ângela Beirante, se a Igreja
num primeiro estádio tinha uma relação de desconfiança para com estas
associações de pendor laico, pelos seus antecedentes pagãos, desde cedo
tentou intervir para as cristianizar de modo a controlar as vivências das
populações que se abrigavam sobre elas e, assim, reforçar a sua posição na
sociedade, dando origem ao movimento confraternal. Desde os séculos IX
e X, fomentou a criação destas associações sob alçada dos mosteiros e da
rede paroquial e foi impelindo a que os discursos e as expressões religiosas
das mesmas se pautassem pelos cânones institucionais que emanava. Os
princípios de compromisso de solidariedade recíproca entre os membros
Abreu, A Santa Casa da Misericórdia de Setúbal de 1500 a 1755: Aspectos de Sociabilidade e Poder, 345.
836
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destas associações foram, então, consolidados com os preceitos evangélicos de amor ao próximo e caridade, ajuramentados religiosamente.
O capítulo 15.º da documentação produzida pelo Concílio de Nantes,
em 858, dá já indícios desse processo. Aí, as guildas são apresentadas com
os seus objetivos profanos de entreajuda, gestão de litígios, ao mesmo tempo
que é enunciada a sua atenção aos aspetos religiosos, preconizando-se orações
em comum, ofertas para o culto religioso, esmola para os necessitados e cerimónias fúnebres para a encomendação das almas. O empenho da Igreja em
difundir o modelo associativo das confrarias sob a sua tutela, porém, ganhou
um maior dinamismo no contexto da chamada reforma gregoriana (séculos
XI-XIII), com a divulgação de confrarias religiosas e confrarias mistas de clérigos e leigos, trabalho realizado empenhadamente pelas ordens mendicantes,
surgidas com a vocação para um apostolado junto aos leigos nos meios urbanos. Assim, ao longo da Medievalidade, a Igreja foi procurando fazer das
irmandades verdadeiras ferramentas de controlo religioso e social das massas
populacionais, objetivo que foi atingido em pleno no período Moderno837.
Neste trilho, o clero nunca deixou de tentar interferir nas confrarias de
origem laica. Até porque houve sempre um receio de que elas fossem cadinhos de disseminação de comportamentos heréticos. Os argumentos para
vigiarem estas instituições eram de ordem moral, já que referiam que nas suas
ações havia falta de objetivos cristãos, e mesmo abusos e excessos, sobretudo
quando ocorriam as refeições coletivas, os bodos. Os compromissos de várias confrarias medievais dão-nos indícios de uma resistência às tentativas de
intromissão por parte do clero, ao determinarem que os párocos não estavam
autorizados a participar ou a imiscuir-se nos seus assuntos. Provavelmente,
os bens e o dinheiro que entravam nestas irmandades, mesmo que parcos,
deveriam ser apetecíveis para o baixo clero que enquadrava as freguesias.
Percebendo a importância que as irmandades tinham na sociedade,
também a coroa entendeu a necessidade de interferir. Pelo menos desde
o reinado de D. Afonso V, surgiu legislação em que o poder central reservava para a sua jurisdição o controlo das confrarias criadas por leigos
e às autoridades eclesiásticas as confrarias criadas por religiosos, o que
indica de que a coroa não estava disposta a ceder o controlo total ao clero.
Esta legislação foi, posteriormente, sistematizada nas ordenações Filipinas
(1595-1603) no livro 1, título LXII, 39, 40 e 42:
“39. Foi determinado pelos letrados, a que El-Rei Dom Affonso
Quinto mandou ver, que os Hospitaes, Capellas e Albergarias que
837

Beirante, Confrarias Medievais Portuguesas, 5-6
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constar pelas instituições, ou per prova legitima, que foram fundados
e instituidos per auctoridade e consentimento dos Prelados, elles e
seus Officiais os possam visitar, prover e tomar contas aos Mordomos
e Administradores, e os constranger que lhas dêm, e fazer repairar os
bens, e cumprir em todo a vontade dos instituidores, e constranger os
Mordomos e Confrades a seguir as demandas que se moverem entre
leigos, sobre bens ou dividas das ditas casas. Porém aos juizes leigos
pertence o conhecimento dos taes feitos, e não aos Ecclesiasticos. E
nos que se não mostrar serem fundados per auctoridade dos Prelados,
mas serem fundados per leigos simplesmente, para algumas obras
pias, ou para uso dos pobres e os administradores forem leigos, o conhecimento pertence em todo aos Juizes leigos; os quaes conhecerão
dos ditos feitos e tomarão as contas, e visitarão e proverão com que
em todo sse cumpram as vontades dos instituidores. Porém neste caso
podem os Prelados, visitando prover se se cumprem as cousas pias,
que os instituidores mandaram”838.
Os argumentos morais de origem clerical para a intervenção nas confrarias laicas foram ganhando espaço, tendo sido também aproveitados pela
coroa para interferir na sua vida interna. Por exemplo, no reinado de Dom
Manuel, a partir do pretexto dos gastos excessivos nas festividades, foi emanada legislação que limitava as despesas nas refeições coletivas, com o propósito de impor a priorização de objetivos religiosos, em detrimento dos
lúdicos e de sociabilidade, tão importantes nestas irmandades. Para além
do objetivo de controlo das dinâmicas sociais e religiosas das confrarias,
esta legislação revela-nos um choque entre uma religiosidade mais arcaica,
talvez mais livre, e uma religiosidade mais rigorista, emanada do topo da
sociedade, onde a questão da salvação das almas ia ganhando uma crescente
centralidade. Veja-se aliás os termos da referida legislação manuelina:
“se faziam muytas deespesas demasiadas asy em gamtares como beberetes no que despendia a mayor parte das Remdas que Rendiam as
ditas comfrarias o que era pouco seruiço de deus por nam aprouueitarem aas allmas daquelles que os dictos beens leixaram aas dictas
comfrarias E portamto manda que daquy em djamte na dicta comfraria
se nam façam gamtares nem beberetes allguuns nem se matem vaquas
porcos nem carneiros nem se dem ygorias a pessoa algua saluo por
dia de feesta cuja for a comfraria Se os confrades passarem de trimOrdenações Filipinas, Liv. I, tit. LXII, 39, edição de Cândido Mendes de Almeida, Rio
de Janeiro, 1870, p.125. em linha: http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l1p125.htm
838
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ta faram huum gamtar em que despemderam trezemtos E cimquoenta
Reaaes das Rendas da dicta comfraria E Jsto no que quiserem comer
E mais nam E se menos forem dozemtos E cimquoemta Reaaes E se
poruemtura as comfrarias forem da uocaçamde nossa senhora sancta
maria [onde se dessem as vesperas e missa há sua honra nas festas, poderiam despender] em cada beberete cemto e cinquoenta Reaaes839”.
Apesar de todo o interesse que a Igreja tinha no movimento confraternal, só após o concilio de Trento (1545-1563) é que o papado fixou as
regras sob as quais as confrarias deveriam funcionar. Segundo a constituição
Quacumque, datada de 1604, do pontificado de Clemente VIII, as confrarias eclesiásticas eram obrigadas a conciliar os compromissos antigos com o
ideário tridentino e a sujeitar os novos compromissos à aprovação episcopal.
Por outro lado, estipulava que o clero também tinha competências para inspecionar os compromissos das confraria laicas, novamente com o argumento de moralizar costumes: “para que tendo a sobredita forma alguns abusos,
ou obrigaçoens menos decentes, e pouco concernentes ao serviço de Deos, e
dos Santos, os farão emendar” 840. A questão económica, como referido, não
era menor, pois, sobretudo a partir da divulgação de uma religiosidade muito
concentrada na salvação das almas, nalgumas destas instituições começou a
afluir património e somas consideráveis para pagar rituais sufragantes.
Abriu-se, deste modo, uma disputa entre a coroa e a Igreja em relação
ao controle das confrarias de origem laica. A legislação sistematizada nas
Ordenações Filipinas, que delimitava os poderes da coroa e da Igreja em
relação às confrarias, não terá tido o efeito desejado na contenção do poder
clerical. Como nos ilustra uma sentença proferida em 1604, pelo Juizo da
Coroa, de que o “Visitador da Villla d’Atalaia não se devera intrometter
nas contas e eleições das Confrarias leigas, por serem pertencentes cousas
pertencentes á jurisdicção Real”841.
A disputa entre o clero e a coroa refletiu-se em legislação posterior,
como é o caso de um diploma datado de 1639, de uma provisão de 1686
e de um alvará de 1693, onde se reafirmava a capacidade dos provedores
das comarcas de fiscalizarem as confrarias criadas por leigos, ameaçando
os visitadores eclesiásticos que se imiscuíssem nos assuntos económicos
Lopes e Trindade, Confrarias Medievais da Região de Torres Novas: os bens e os
compromissos, 23.
840
Abreu, op. Cit, 345-346.
841
Liv. 1º de Reg. da Provedoria de Tomar, in Legislação régia, Livro 1603-1619, em linha:
https://legislacaoregia.parlamento.pt/V/1/1/6/p104
839
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destas irmandades, assim como os seus mordomos que fossem coniventes
com esta intromissão842. Naturalmente, o choque entre a Igreja e a coroa
agudizou-se na sequência da progressiva afirmação do poder absoluto do
rei, a partir do século XVII.
Esta crescente intervenção do Estado vai conduzir à centralidade do
seu papel modelador no que respeita às normas de funcionamento associativas em geral. No que respeita às confrarias, a Portaria de 22 de setembro
de 1863 dispõe que, no exame a que houver de proceder-se na repartição
superior do distrito sobre os projetos de compromissos e estatutos se tenha
de verificar se neles se acham satisfeitas as seguintes indicações, devendo
em caso contrário o referido magistrado devolvê-los com as instruções
adequadas para que sejam convenientemente modificados:
“1ª Que só poderão ser admitidos para irmãos indivíduos do maior
idade, ou emancipados; e quando forem mulheres casadas, deverão apresentar autorização, por escrito de seus maridos.
a
2 Que a mesa gerente será sempre em numero impar, constando pelo
menos de sete membros, e nunca podendo funcionar senão constituída com a sua maioria legal.
3ª Que a respetiva eleição seja em dia certo e prefixado nos estatutos,
concorrendo como eleitores todos os irmãos (do sexo masculino)
e procedendo-se a este ato, por escrutínio secreto, à pluralidade
de votos da maioria dos irmãos, e com observância das formalidades geralmente usadas.
4ª Que, não podendo verificar-se nesse dia a eleição, por não ter concorrido a votar a maioria dos irmãos, ou por outra qualquer circunstância imprevista, seja designado nos mesmos estatutos ou
compromisso um novo dia para ter lugar àquela operação, com
intervalo não menor de sete dias, devendo, esta hipótese, considerar-se válida a eleição, qualquer que seja o numero dos votantes;
5ª Que não poderão exercer cargos de mesa os devedores à irmandade, nem tão pouco os irmãos que tiverem feito parte de mesa
dissolvida pela autoridade publica serão elegíveis na eleição que
se seguir a essa dissolução;
6ª Que seja explicita a disposição de não poder a mesa, sem o acordo da
irmandade e autorização do governo, adquirir ou alienar bens do raiz;
7ª Que nos estatutos ou compromisso se consigne a obrigação de subsidiar o ensino primário na freguesia, quando careça desse auxi842

Abreu, op. Cit., 347.
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lio, e bem assim de ser aplicada a actos de beneficência uma parte
dos rendimentos da confraria ou irmandade, não inferior a um
décimo da sua receita ordinária, sendo esses atos expressamente
determinados nos mesmos estatutos ou compromisso, ou entregue
a verba respetiva à misericórdia mais próxima, que houver hospital a sustentar, ou ainda a qualquer outra instituição de caridade
que o governador civil haja de indicar-lhe;
8ª Que se declare que quaisquer alterações ou novas disposições que a
mesa pretenda de futuro introduzir nos estatutos ou compromisso
já aprovado, ficam essencialmente dependentes, tanto do acordo
da maioria da irmandade, por deliberação tomada em assembleia
geral dos confrades (do sexo masculino), como da subsequente
confirmação governo.” 843
Se as confrarias e irmandades, ainda que com uma crescente ingerência
estatal no seu funcionamento, puderam continuar a existir, o mesmo não
aconteceu com as instituições às quais estavam intimamente ligadas, as corporações de ofícios. O decreto de 8 de maio de 1834 argumentava que a instituição de Juiz e Procuradores do Povo, Mesteres e Casa dos Vinte e Quatro
não se coadunava com os princípios da Carta Constitucional da Monarquia,
e significava “tantos estorvos à indústria nacional” que se impunha a sua
extinção844. Ainda antes desta rotura, a reação dos poderes públicos face às
primeiras iniciativas associativas reflete também a inicial desconfiança do
Estado face aos movimentos sociais modernos emergentes, como exemplifica a provisão de 10 de fevereiro de 1816, aprovando os estatutos do
Montepio Literário, que era introduzida pela seguinte consideração:
“Querendo porém acautelar os abusos que muitas vezes têm resultado de semelhantes estabelecimentos, e estorvado a harmonia dos
seus sócios: achei outrossim por bem nomear o dito desembargador
José Maria Cardos Soeiro (corregedor) para presidir às sessões que
os suplicantes fizerem, e sustentar restritamente os fins do mesmo
compromisso, conter os seus membros nos seus deveres, que lhes foram impostos, e vigiar para que se não troquem os seus fins, e venha
a tornar-se para o futuro suspeito ao Estado”845.
No entanto, e não obstante a repressão legal, a expansão das associações voluntárias e dos movimentos sociais obrigou os estados europeus a
Portaria de 22 de setembro de 1863, Legislação Régia, Livro de 1863
Decreto de 8 De Maio de 1834, Legislação Régia, Livro 1833-1834
845
Citada por Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de
Portugal nos sucessivos reinados da monarquia, vol. II, 329-336
843
844
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adotarem uma nova estratégia, encarando a expansão do associativismo
como uma realidade que era necessário conhecer e disciplinar, de forma
a tornar as associações organismos de previdência popular e potenciais
instrumentos de harmonização entre capital e trabalho846.
Logo em 1836, é publicado o regulamento dos Montes de Piedade ou
Caixas Económicas, “atendendo às ponderosas vantagens públicas e particulares” que resultavam destes estabelecimentos e “considerando quanto
convém fazer ao menos uma diminuta experiência para não continuarem a
ser desconhecidas nestes Reinos tão benéficas instituições, as quais, diminuindo os males da indigência, e aumentando a riqueza Nacional, melhoram
a moral pública, e produzem resultados da mais transcendente utilidade”.
O regulamento previa que se estabeleceria em Lisboa uma Caixa de
Economia, à qual se anexaria outra Caixa de Empréstimo, chamada Monte
de Piedade. A primeira era destinada a receber todas as quantias de quatrocentos réis para cima, a restituir estas quantias em todo, ou em parte,
quando seus donos as pedirem, pagando-lhes além do capital o juro à razão
de quatro por cento ao ano. Os seus fundos seriam empregues pelo Monte
de Piedade, em empréstimos sobre penhores.
Os mutuatários da Caixa de Empréstimos, ou Monte de Piedade, deviam ser pessoas conhecidas, ou abonadas por quem o fosse. A administração seria da responsabilidade de doze diretores, “dotados de reconhecida
probidade, virtude, e amor do bem público”, os quais seriam propostos pelo
Conselho Geral de Beneficência e aprovados pelo Governo. As suas funções
seriam gratuitas, “inteira e unicamente dedicadas ao bem da humanidade”.
No fim de cada ano se publicariam pela Imprensa, com toda a exatidão
e clareza, as contas que forem dadas pela direção do Estabelecimento, e
aprovadas pelo Conselho Geral de Beneficência. O produto líquido que
houvesse seria aplicado para socorro do asilo dos pobres inválidos, ou em
benefício dos órfãos desamparados847.
Por outro lado, desde a revolução setembrista de 1838, inspirada na
revolução de julho de 1830 em França, que:
“Todos os Cidadãos têm o direito de se associar na conformidade das Leis. 1.° - São permitidas, sem dependência de autorização
prévia, as reuniões feitas tranquilamente e sem armas. 2.° - Quando,
porém, se reunirem em lugar descoberto, os Cidadãos darão previa846
847

Alexander, Europe’s uncertain path, 16.
Decreto de 17 de agosto de 1836, Legislação Régia, Livro 1836, 1º Semestre.
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mente parte à autoridade competente. 3.° - A força armada não poderá́ ser empregada para dissolver qualquer reunião, sem preceder
intimação da autoridade competente. 4.° - Uma Lei especial regulará,
enquanto ao mais, o exercício deste direito”848.
Apesar de consagrados estes direitos, os governos liberais foram vigilantes em relação à dinâmica associativa, submetendo as associações voluntárias à aprovação dos respetivos estatutos. Segundo o código penal de 1852:
“Toda a associação de mais de vinte pessoas, ainda mesmo dividida em secções de menor número que, sem preceder autorização do
Governo com as condições que ele julgar convenientes, se reunir para
tratar de assuntos religiosos, políticos, literários ou de qualquer outra
natureza, será dissolvida; e os que a dirigem ou administrarem serão
punidos com prisão de 1 a 6 meses; os outros membros serão punidos
com prisão até um mês”849.
O decreto de 16 de junho de 1853, que aprovou os estatutos do Centro
Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, revela a mesma cautela relativamente à associação livre, estabelecendo que nenhuma mudança
se poderia fazer nos estatutos aprovados, ou estender as suas prescrições a
objetos que não estivessem literalmente compreendidos neles, sem prévia
autorização do governo e que o governo poderia, todas as vezes que entendesse conveniente, nomear agentes para fiscalizar os estabelecimentos que a
associação se incumbia de levantar e poderia declará-los dissolvidos, quando se verificasse que não correspondiam aos fins para que eram criados850.
No quadro do Código Civil de 1867, define-se o enquadramento jurídico do associativismo no artigo 359.°, considerando-se que o direito de
associação, a par da existência ou da liberdade, integrava “direitos originais, os quais resultam da própria natureza do homem, e que a lei civil reconhece, e protege como fonte e origem de todos os outros”. No entanto, o
artigo 365.° ressalvava mais uma vez que “o direito de associação consiste
na faculdade de pôr em comum os meios ou esforços individuais, para
qualquer fim, que não prejudique os direitos de outrem ou de sociedade”.
O decreto de 15 de junho de 1870 permite a constituição de associações independentemente da licença da autoridade pública, entre os quais
os montes de piedade ou montepios, ainda que com a ressalva de que os
Artigo 14º da Constituição de 1838, Diário do Governo, 24 de Abril de 1838.
Código penal de 1852, artigo 282º.
850
Ribeiro, História dos estabelecimentos científicos. literários e artísticos de Portugal
nos sucessivos reinados da monarquia, vol. XI, 2-4
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chefes ou promotores dessas associações deveriam participar à respetiva
autoridade policial o fim da associação e a sua organização interna e que
sob nenhum pretexto podia ser tolhida a entrada e assistência da autoridade
às reuniões da associação para exercer o direito de inspeção851.
Ainda em 1874, uma dúvida levantada pelo governador civil do distrito do Porto, dá origem a uma portaria na qual é fixado que as associações
de socorros mútuos não estão sujeitas à tutela da autoridade administrativa
e que a aprovação dos respetivos estatutos depende exclusivamente do
Ministério das Obras Públicas Comércio e Indústria. Segundo a mesma:
“As associações de socorros mútuos constituíam-se como associações civis em que os associados se obrigam a concorrer periodicamente para uma caixa comum com a sua cota destinada a criar um capital
que tornado propriedade indivisa de todos serve para socorrer de entre
eles os que sofram alguma das eventualidades previstas no ato da associação. O fim destas sociedades é a repartição por todas as épocas
da vida dos salários ganhos nos bons tempos de trabalho, constituindo
assim verdadeiros bancos de crédito popular e não associações de esmolas como as de beneficência propriamente dita. Estas associações
têm, pois, por base um contrato civil que confere direitos e cria obrigações do que resulta que o sócio socorrido não recebe uma esmola,
mas o pagamento de uma dívida com ele contraída pelas sociedades
que não lhe deve mais do que o que se contém no seu contrato. Sendo
assim, essas corporações são verdadeiras associações de previdência,
com giro bancário dos seus capitais, as quais por isso não podem estar
sujeitas às regras que para as associações de beneficência estabelece
o código administrativo e mais legislação do reino852”.
Como se pode observar no excerto acima transcrito, o Estado liberal
concebe as associações de socorros mútuos como uma nova tipologia de
instituições que, vocacionadas para a previdência comum em total autonomia dos poderes públicos, se distinguiam explicitamente do modelo assistencialista do Antigo Regime.
O decreto de 28 de fevereiro de 1891 vem finalmente regular a organização das associações de socorros mútuos. Segundo o seu preâmbulo:
Decreto permitindo que se constituam algumas associações independentemente de
licença da autoridade publica de 15 de junho de 1870, Legislação Régia, Livro 1870.
852
Portaria de 6 de julho de 1874 declarando que os montepios e associações de socorros
mútuos não são associações de beneficência, nem estão sujeitos à superintendência dos
governadores civis, Legislação Régia, Livro 1874.
851

287

Origens do Mutualismo em Portugal

“Inicia uma série de medidas regulamentares tendentes a ajudar,
a nobilitar e a proteger o operariado português, garantindo não só o
seu trabalho produtor, mas todos os seus esforços de mútua proteção:
associando-se, instruindo-se, socorrendo-se”.
O legislador associava a emergência de práticas mutualistas entre a
comunidade artesanal com a revolução tecnológica, e suas consequências
sociais, que marcam o alvorecer da modernidade:
“Desde o princípio deste século, desde que a máquina pela força do
seu enorme poder acomodatício, e sucessivamente acomodado a todos
os motores industriais, conseguiu substituir e transformar em grande
parte o que tradicionalmente chamávamos mão de obra ou manufatura
pelo seu poder maquinal, as condições do trabalho sofreram uma alteração radical que logo se traduziu num desequilíbrio incomodo”.
Ao descrever este “incómodo desequilíbrio”, denuncia a preocupação
dos estadistas com o agudizar da conflitualidade social relacionada com o
processo de industrialização:
“Ou viram, ou pareceu aos operários ver que os donos das fábricas, fortalecidos com a máquina, pretendiam depreciar os seus serviços que não dispensavam e com eles a sua dignidade, vem daqui
organizar-se contra a verdadeira ou suposta guerra dos empresários
a reação do trabalho. Deste estado, não de guerra, mas da luta, vem a
refração do capital. Destruída a família da antiga oficina criaram-se
nela duas autonomias. Surgiu daí um regime de desconfiança, de exigências, de negativas perigosas, de concessões não voluntárias e por
isso nem agradecidas”853.
De acordo com o espírito da época, incluindo entre as elites filantrópicas que defendiam e apoiavam o movimento mutualista, a intenção da regulamentação legal das associações pretendia sobretudo evitar a desunião
de “elementos essenciais ao trabalho, isto é, à prosperidade das nações”.
Segundo o legislador, era “preciso, essencial, congraçá-los, irmaná-los
para o bem comum e para bem deles, na certeza de que nada pode o trabalho sem um capital de nada vale o capital sem o trabalho”854.
Com efeito, desde 1880 que os governos liberais atentavam à internacionalmente debatida “questão social”, produzindo os primeiros projetos e
Decreto de 28 de fevereiro de 1891 regulando a organização das associações de socorros
mútuos, Legislação Régia, Livro 1891.
854
Decreto de 28 de fevereiro de 1891 regulando a organização das associações de socorros
mútuos, Legislação Régia, Livro 1891.
853
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documentos legais com vista à regulamentação das novas relações sociais
industriais. As providências relativas às associações de socorros mútuos
enquadravam-se neste processo que incluía também a legislação relativa
à criação e regulamentação dos tribunais árbitro avindores, do trabalho
das mulheres e dos menores, e posteriormente também das associações de
classe e da responsabilização pelos desastres de trabalho.
Este decreto, especificamente destinado à regulamentação do mutualismo, entendia as associações de socorros mútuos como sociedades de
capital indeterminado, de duração indefinida e número ilimitado de membros, instituídas com o fim de serem prestados auxílios mútuos entre os sócios para socorrer os sócios doentes ou impossibilitados temporariamente
de trabalhar, fazer o funeral aos que faleceram, estabelecer pensões para
os sócios permanentemente inabilitados de trabalhar, estabelecer pensões
para os herdeiros dos sócios falecidos ou qualquer outro fim próprio das
associações de previdência.
Podendo assumir um ou mais destes fins, as associações podiam ainda criar creches, enfermarias, escolas, bibliotecas e salas de estudo, desde
que criando fundos ou receitas especiais, escrituração e contas separadas e
intransmissíveis. Da mesma forma, as associações que pelos seus estatutos
aprovados anteriormente à promulgação deste decreto tinham a seu cargo
despesas de culto podiam mantê-los, contando que para essas despesas estabelecessem receita especial. Era taxativamente proibido ampliar ou cercear
os propósitos expressos nos estatutos sem autorização do governo ou ocuparem-se de assuntos alheios aos mesmos. A sua constituição dependia de prévia aprovação dos estatutos pelo governo, ficando sujeitas à vigilância e inspeção do governo civil, que “dará parte ao governo dos abusos que anotar”855.
Não podendo organizar-se com menos de 25 sócios, estes poderiam
dividir-se em efetivos e honorários e de ambos os sexos, sendo que as mulheres casadas precisavam da autorização dos seus maridos e os menores
de seus pais ou tutores. Os sócios honorários eram aqueles que concorriam
com cotas ou donativos, declarando que não pretendem gozar das vantagens estabelecidas para os sócios efetivos, sendo-lhes facultativo servir
os cargos para que fossem eleitos. Todos os sócios maiores, efetivos ou
honorários, tinham voto na assembleia geral.
O espírito positivista que influenciou a emergência do mutualismo refletia-se nas exigências relativas à fixação e cálculo de cotas e prestações,
Decreto de 28 de fevereiro de 1891 regulando a organização das associações de socorros
mútuos, Legislação Régia, Livro 1891.
855
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abrindo-se a possibilidade de os estatutos fixarem cotizações uniformes
ou graduá-las em conformidade com o sexo ou as condições especiais dos
sócios, assim como os subsídios, independentemente do sistema adotado
para as quotizações. A lei proibia expressamente a admissão de qualquer
sócio sem previamente se verificar, por exame médico, que não padecia de
moléstia crónica. Estes, como veremos nos estatutos analisados, ficavam
assim excluídos da proteção mutualista.
A análise desta lei basilar é fundamental também porque os estatutos
analisados indicam, conforme prescrito no decreto, o nome da associação,
a sua sede e os seus fins, o modo e as condições de admissão dos sócios, os
seus direitos e deveres, os casos em que podem ser expulsos e os processos
para a expulsão, os pagamentos a que são obrigados e as vantagens que
lhes são garantidas. No que respeita à gestão e administração, a lei obriga
à explicitação dos preceitos relativos aos socorros, subsídios ou pensões
fixadas, à organização da direção, do conselho fiscal, assembleia e mesa da
assembleia-geral, suas atribuições, funcionamento e exercício do voto e o
modo porque podem ser alterados os estatutos. Obriga ainda à clarificação
dos preceitos relativos à divisão dos fundos e à constituição e emprego
do capital com relação a cada um dos fins da associação, e, finalmente, ao
modo de proceder a liquidação no caso de dissolução.
As associações de socorros mútuos legalmente constituídas, muito embora estritamente regulamentadas e vigiadas, gozavam de benefícios oficiais, que correspondiam genericamente aos indicados na fonte supracitada: era-lhe assegurada a individualidade jurídica, podendo assim, com a autorização do governo, possuir prédios urbanos e receber legados. Estavam
isentas de imposto de selo, emolumentos, direitos de mercê e outras contribuições, bem como de custos de correspondência. Estabelecia-se a possibilidade de receberem auxílio pecuniário do Tesouro Público se carecessem,
por ocasião de epidemias e, ao contrário do que viria a estabelecer-se para
as associações de classe, podiam formar entre si ligas ou uniões.
No que respeita à tutela, as associações de socorros mútuos ficavam
sujeitas à fiscalização do conselho superior de comércio e indústria, criado
por decreto de 3 de fevereiro de 1887, e eram constituídos dois conselhos
regionais com exclusiva competência sobre os negócios das associações
de socorros mútuos, com sede em Lisboa e Porto. Estes inéditos organismos de representação eram presididos pelos respetivos governadores civis
e compostos por um secretário-geral, um vice-presidente, três vogais nomeados pelo governo e quatro vogais eleitos pelas associações do distrito.
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Incumbia-lhes propor ao governo as alterações convenientes na legislação dessas associações e as providências para as desenvolver e aperfeiçoar;
consultar sobre a concessão de auxílio pecuniário às associações por ocasião
de epidemias; propor inquéritos gerais ou parciais sobre a situação e gerência
das associações de socorros mútuos quando o julgar necessário; dar parecer
sobre todos os assuntos que se relacionassem com as mesmas associações,
funcionar como Tribunal Arbitral entre as associações e as ligas e apresentar
anualmente ao ministro das obras públicas comércio e indústria um relatório
sobre a situação das associações de socorros mútuos da respetiva região.
No que respeita à arbitragem interna, o decreto de 28 de fevereiro de 1891
atribuía competência aos tribunais administrativos para julgar sobre as ações
contra os atos das direções, mesas das assembleias gerais das associações de
socorros mútuos do respetivo distrito administrativo, que envolvessem ofensa de direitos violação da lei ou regulamento de administração pública ou dos
seus estatutos, as reclamações relativas à admissão e exclusão dos sócios,
denegação do socorros subsídios ou pensões estabelecidas nos estatutos, a
eleição dos corpos diretivos, a dissolução e contas finais de liquidação856.
A lei basilar de 28 de fevereiro de 1891 é complementada pelo diploma de 2 de outubro de 1896, que visava o aperfeiçoamento da primeira.
Segundo o artigo 46.º do decreto de 1891, previa-se desde logo que, passados cinco anos, o governo poderia fazer a revisão das disposições contidas
no referido decreto, de molde a, “com base na experiência, assegurar uma
melhor situação para as associações de socorros mútuos” e tornar efetiva a
fiscalização sobre a sua administração e gerência.
O preâmbulo do diploma levanta mais uma vez a questão da insuficiência das estatísticas nacionais como um dos principais obstáculos à
formulação de uma lei de bases capaz de assegurar o equilíbrio entre as
receitas e despesas e sobretudo a sustentabilidade das associações:
“As tábuas de mortalidade e de doença, organizadas em vários
países estrangeiros com os elementos relativos às populações, de
raça, dos usos, de costumes e de tradições diversas da população portuguesa, não podem ser aproveitadas com vantagem no nosso país. As
regras seguidas em diversas nações com o intuito de forçar as associações a chegar ao equilíbrio ‘financeiro’, provieram das condições
especiais dos respetivos habitantes, dos seus usos, das suas necessiDecreto de 28 de fevereiro de 1891 regulando a organização das associações de
socorros mútuos, Legislação Régia, Livro 1891.
856
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dades, das suas tendências, e não são, na sua maior parte, utilmente
aplicáveis fora do meio para quo foram estabelecidas”857.
O decreto mantém o princípio de que a constituição das associações
de socorros mútuos dependia da prévia aprovação dos respetivos estatutos
pelo governo, inserindo novas exigências apregoando a necessidade de
conferir maior estabilidade às instituições. Entre estas, destaca-se a elevação do número mínimo de sócios em que podem constituir-se.
Permite a fixação de cotizações uniformes ou graduais conforme a idade e as condições especiais dos sócios, podendo estas recorrer a quantas
combinações a sua ou alheia experiência aconselhar para graduar as receitas conforme os benefícios oferecidos aos associados. Proíbe, todavia, fazer
rateios quando a receita não chegar para ocorrer aos encargos. Neste caso,
terão de dissolver-se ou de reformar os estatutos no sentido de aumentar as
receitas ou diminuir as despesas. Fica também proibido às associações destinadas a socorrer os sócios doentes ou impossibilitados temporariamente
de trabalhar o estabelecimento de pensões de inabilidade permanente ou de
sobrevivência, considerado a causa mais frequente da ruína das referidas associações, abrindo-se uma exceção para as associações previamente existentes, enquanto cumprirem os preceitos que até agora têm regulado a matéria.
Estabelecia ainda como obrigatório o período de carência, não podendo
os novos sócios ter direito a receber socorros, em caso de doença, senão
depois de um prazo não inferior a três meses para os socorros médicos e farmacêuticos e a seis para os pecuniários; proibia que os mesmos indivíduos
fizessem parte dos corpos gerentes de duas ou mais associações; introduzia
nos preceitos eletivos às assembleias gerais modificações tendentes a facilitar aos sócios os elementos necessários para justificar as suas reclamações.
O decreto incidia ainda sobre a fiscalização dos atos da gerência pelos
elementos oficiais e pelos associados, aumentando significativamente as
competências dos conselhos regionais, que passavam a incluir a ingerência
em questões internas anteriormente da responsabilidade dos tribunais administrativos, tais como o julgamento das questões sobre reclamações dos
corpos gerentes ou assembleias gerais das associações de socorros mútuos,
sobre dissolução e contas de liquidação das referidas associações.
Aos conselhos regionais, que continuavam a ser formados de indivíduos escolhidos pelo governo e eleitos pelas próprias associações, competia agora também dar parecer sobre os pedidos de aprovação de estatutos
Decreto de 2 de Outubro de 1896 regulando a organização e modo de funcionamento
das associações de socorros mútuos, Legislação Régia, Livro de 1896.
857
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das associações de socorros mútuos; proceder, por iniciativa própria, a
sindicâncias especiais sobre a gerência das associações da respetiva circunscrição; propor ao governo que fosse retirada a aprovação aos estatutos
das associações nos casos especiais previstos na lei; dar conhecimento às
autoridades quando as transgressões fossem de natureza a dar origem à intervenção do juízo criminal ou ação policial858. Podiam ainda aplicar multas aos membros da direção e conselho fiscal das associações, de acordo
com o regulamento publicado um mês depois859.
Ainda sobre a necessidade de tornar efetiva a disposição do artigo 3.º do
decreto de 2 de outubro de 1896 e da lei de 1 de agosto de 1899, que fixavam
o número mínimo de sócios com que as associações de socorros mútuos podiam constituir-se e funcionar, já em 1905 é promulgado novo diploma legal
segundo o qual os pedidos de aprovação de estatutos de uma nova associação
de socorros mútuos passam a ter de ser acompanhados de uma lista de todos
os sócios fundadores, designando o nome, idade, estado civil, profissão e residência de cada um deles; um documento comprovativo de ter sido verificado,
por exame médico, que nenhum dos sócios fundadores padece de moléstia
crónica, como preceitua o artigo 9.ºdo decreto de 2 de outubro de 1896.
Esclarecendo questões levantadas anteriormente, decreta-se ainda que
não podem ser aprovados os estatutos de associações de socorros mútuos
em que se autorizou a criação de sucursais ou delegações noutros concelhos e que as novas associações de socorros mútuos ficam obrigadas
a, dentro de quatro meses, contados da data da aprovação dos estatutos,
apresentarem na Direção Geral do Comércio e Indústria documentos comprovativos de terem em efetividade o número legal de sócios com quotas
pagas em dia, devendo, na falta de cumprimento deste preceito, ser retirada a aprovação a esses estatutos860.
Este foi o enquadramento legal que determinou a constituição e funcionamento legal das associações até 1932, quando, já em ditadura, se alteram parte dos seus pressupostos. É de considerar, porém, como veremos,
que parte significativa das associações mutualistas foram criadas anteriormente a qualquer disposição governamental sobre o seu funcionamento,
de acordo com modelos em circulação transnacional, sendo assim de relaDecreto de 2 de Outubro de 1896 regulando a organização e modo de funcionamento
das associações de socorros mútuos, Legislação Régia, Livro de 1896.
859
Decreto de 5 de novembro de 1896 aprovando o regulamento do processo perante os
tribunais arbitrais das associações de socorros mútuos, Legislação Régia, Livro 1896
860
Portaria de 28 de julho de 1905 regulando a constituição das associações de socorros
mútuos, Legislação Régia, Livro 1905.
858
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tivizar o papel do Estado na modelação das normas e valores patentes nos
seus estatutos e que analisaremos em detalhe nos capítulos seguintes.
6.2 Inquéritos e estudos sobre o movimento mutualista
Ao longo do período em análise, o mutualismo emergente chamou a atenção de filantropos e reformadores, homens de ciência e dos poderes públicos,
constituindo um campo de observação e experimentação privilegiado para a
elaboração de novas doutrinas e práticas de previdência e assistência social.
Em 1854, Francisco Sousa Brandão é indigitado pelo Centro Promotor
dos Melhoramentos das Classes Laboriosas para a realização do primeiro
levantamento e avaliação do movimento mutualista em Portugal. Ficamos
a saber que, à data, nas três cidades de Lisboa, Porto, e Coimbra existiam
2114 associados em 17 associações e que o capital disponível entre elas
era cerca de 3500$000. O quadro apresentado pela comissão aponta para a
existência, em maio de 1854, de 12 associações em Lisboa, reunindo 1530
associados, quatro no Porto, com 556, e uma em Coimbra, na universidade, congregando 25. À exceção desta última, fundada em 1849, todas
foram instaladas a partir de 1852861.
Da sua análise verificamos, desde logo, que o Centro Promotor estava
apenas concentrado no desenvolvimento do mutualismo entre a comunidade artesanal, ignorando as associações de base local que, como vimos,
antecediam as primeiras. Essa lacuna deve-se ao facto de Francisco Sousa
Brandão e os restantes protagonistas do Centro Promotor considerarem
como motor da regeneração, ambicionada por aquela geração de filantropos liberais, apenas as associações que a par da entreajuda se propunham
a outros propósitos relacionados com a instrução, o progresso técnico ou a
cooperação económica, de acordo com a tradição iluminista.
O mapa publicado em 1854 no Jornal do Centro Promotor dos
Melhoramentos das Classes Laboriosas, porém, revela que mesmo entre
as associações de ofício predominava como objetivo central os socorros
mútuos, a que se associava a promoção de “melhoramentos da arte”, “empresas de arte”, “trabalho aos sócios”, “instrução” e “oficinas de trabalho”.

Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas, 1 de junho
de 1854.
861
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Ilustração 55 –Mapa das associações existentes em 1854
realizado por Sousa Brandão862.

Na década de 1860, porém, inaugurava-se um novo interesse governamental sobre o fenómeno associativo e sobre o mutualismo em específico.
Em novembro daquele ano, o ministro das obras públicas envia para todos
os governadores de distrito um questionário destinado à elaboração das
primeiras estatísticas oficiais sobre a matéria, no qual declara:
“A criação de sociedades de socorros mútuos, entre nós conhecidas geralmente pelo nome de montepios, é sem dúvida uma das mais
felizes aplicações do princípio de associação. Poucas instituições se
poderão considerar mais eficazes contra o pauperismo. A sua rápida
Jornal do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas. nº 2 de 1 de
junho de 1854.
862

295

Origens do Mutualismo em Portugal

extensão e desenvolvimento em quase todos os países tem produzido
os mais salutares resultados. Felizmente entre nós também se tem compreendido que estas instituições podem amaciar muita dor e abrandar
muito infortúnio, e que eficazmente contribuem para moralizar as
classes operárias, inspirando-lhes o sentimento de previdência”.
A sua descrição e valorização vão ao encontro de uma nova conceção
da previdência social em detrimento do regime assistencialista vigente:
“Os auxílios recebidos em compensação de módicas quotizações
pagas pelos membros das sociedades de socorros mútuos não são esmolas para aqueles a quem a doença e a inabilidade proveniente da velhice
impossibilitam para o trabalho, representam pelo contrário direitos adquiridos e por assim dizer um prémio do seguro pago pelos interessados
à força de economias diárias. Esta consideração basta para justificar o
interesse que o governo tem em ver espalhar pelo país semelhantes associações; e com muita satisfação se nota que principalmente nos últimos tempos elas têm tomado entre nós tal desenvolvimento, que se pode
dizer que hoje existe uma rede que envolve as províncias do reino”.
É reconhecida a necessidade, todavia, de intervenção oficial na sua
regulamentação e fiscalização:
“As classes operárias começam a conhecer os seus verdadeiros
interesses, e se os poderes públicos lhes demonstrarem as vantagens
destas instituições não só com argumentos teóricos, mas também com
exemplos colhidos, digamos assim, da vida íntima de tais sociedades,
o seu convencimento será mais profundo, e o zelo pelo espírito de associação bem entendido há de aumentar com benéficos resultados”863.
A análise do questionário enviado às associações contemporâneas
induz que se pretendia sobretudo quantificar e categorizar a massa associativa e os subsídios assegurados864.Apenas deram resposta ao questioOfício e modelo pelo ministério das obras publicas exigindo que os governadores civis
mandassem ao governo em janeiro de cada ano uma relação de todas as associações de
socorros mútuos ou montepios existentes ou dissolvidos nos respetivos distritos, na qual
se satisfaça a diversos quesitos indispensáveis para a estatística deste assumpto de 30 de
novembro de 1860, Legislação Régia, Livro 1860.
864
Este primeiro levantamento oficial previa a resposta questões:“Quantos sócios tinha
a sociedade no 1º de Janeiro subdivididos em honorários e efetivos, em varões e em
fêmeas?Quantos sócios foram admitidos no decurso do ano com as subdivisões acima
mencionadas?Quantos sócios saíram durante o ano voluntariamente expulsos por óbito
com as subdivisões acima mencionadas?Quantos sócios existiam em 31 de dezembro
com as subdivisões acima mencionadas?Quantos pensionistas houve no decurso do
863
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nário, todavia, vinte oito associações dos distritos de Beja865, Coimbra866,
Évora867, Faro868, Lisboa869, Portalegre870 e Viseu871. Estes dados dão conta
de um conjunto de instituições de pequena dimensão, de um grande peso
da comunidade artesanal entre os associados e de uma presença residual de
sócios honorários ou benfeitores.
Esta análise estatística pioneira também dá conta de que as receitas das
instituições se podiam padronizar entre as joias, quotas, benefícios e outras
origens, comprovando a ideia induzida a partir da análise dos processos de
cada associação no que respeita à diversidade de meios usados para a captação
de fundos, e que as receitas, pelo contrário, eram integralmente consagradas
à previdência e assistência, distinguindo-se entre as rubricas: Medicamentos,
Sanguessugas, Subsídios Pecuniários, Funerais, Facultativo, Recebedor e
Despesas Diversas872. Em 1866 repetiu-se a iniciativa com um questionário
em tudo semelhante ao de 1860, mas em 1869 procurou-se ir mais fundo,
sobretudo no que respeita às despesas e receitas das instituições873.
ano?Quantas crianças órfãs foram no decurso do ano temporariamente socorridas?Conta
da receita e despesa da associação desenvolvida por artigos tanto no ativo como no
passivo?Idades dos sócios que existiam no 31 de dezembro subdivididos por classes; a
saber: sócios até 16 anos, de 16 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35, de 36 a 40, de 41 a 45, de
46 a 50, de 51 a 60, de 61 a 65, de 66 a 70, de 71 a 75, de 76 a 80?
Número de doentes que foram socorridos durante o ano subdivididos pelas classes das idades acima mencionadas? Dias de doença em que foram socorridos pelas classes das idades
acima mencionadas? Dias de doença em que não tiveram socorro os segundo o disposto
NOS estatutos pelas classes das idades acima mencionadas? Número de sócios falecidos
pelas classes das cidades acima mencionadas”. Respostas aos questionários enviados pelas
circulares de 28 de novembro de 1860 e de 8 de setembro de 1866 relativas ao funcionamento das associações de socorro os mútuos (1860-1872). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
865
Artistas Bejenses, Artistas Serpenses, Montepio Artístico Mourense.
866
Montepio Conimbricense Montepio Boa União, Montepio da Universidade.
867
Montepio Artístico Eborense, Montepio Montemorense, Montepio Eborense.
868
Montepio dos Artistas de Faro, Montepio Artístico Tavirense, Montepio Artístico
Lacobrigense.
869
Artistas Lisbonenses, Fraternal dos Sapateiros, Associação dos Carpinteiros e Pedreiros,
Providência Humana, Humanitária de São Mamede, Cofre da Irmandade dos Cortadores,
Montepio de Jesus dos Navegantes, Montepio de Jesus Maria José, Montepio da Nossa
Senhora da Caridade, Montepio da Nossa Senhora do Rosário, Artistas Almadenses, Montepio
da Nossa Senhora da Assunção de Almada, Associação Setubalense das Classes Laboriosas.
870
Montepio os Artistas Elvenses.
871
Associação Industrial Lamecense, Montepio Filantrópico Visiense.
872
Respostas aos questionários enviados pelas circulares de 28 de novembro de 1860 e de
8 de setembro de 1866 relativas ao funcionamento das associações de socorro os mútuos
(1860-1872). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
873
Acrescentara-se as seguintes questões: “Quais são os haveres da sociedade indicando
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Ilustração 56 - Distribuição espacial das associações
que responderam ao inquérito de 1860.
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Ilustração 57 – Resposta da Associação de Socorros Mútuos
dos Artistas Bejenses ao questionário de 1860 874.
quais os valores capitalizados mutuados e em Caixa? No caso da sociedade ter caixa de
pensões quantas pensionistas tem?
No caso da sociedade ter caixa de empréstimos sobre penhores qual foi a importância emprestada durante o ano de 1869? Qual a importância recebida durante o ano de 1869 por
penhores resgatados? Qual a importância líquida dos juros recebidos no ano de 1869? No
caso da sociedade ter caixa Económica qual foi o número dos depósitos e qual a importância do capital entrado no ano de 1869? Qual a importância dos juros capitalizados no
ano de 1869? Qual o número de restituições e qual a importância do capital saído no ano
de 1869? Qual a importância dos juros pagos no ano de 1869?No caso da sociedade ter
escola qual o número de alunos entrados e saídos no ano de 1869?Indicação do movimento
e situação de alguns estabelecimentos de caridade fundado administrado pela sociedade,
por exemplo para socorros a órfãos etc. Questionário dirigido às sociedades se corres motos relativo ao ano de 1869 (1869-1871). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
874
Respostas aos questionários enviados pelas circulares de 28 de novembro de 1860 e de
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Em novembro de 1866, foram criadas por decreto real duas comissões,
uma em Lisboa e outra no Porto, para estudar o estado das sociedades
de socorros mútuos e propor “o que tivessem por conveniente para o desenvolvimento e prosperidade de tão úteis instituições. Nestas comissões,
a par de homens da ciência, estavam representadas as associações”875. A
sua nomeação foi recomendada pelo Ministro e Secretário de Estado das
Obras Públicas num relatório que denuncia diferentes tendências e fenómenos históricos relacionados com a relação entre o Estado e o mutualismo na sua origem e que por isso importa analisar em detalhe.
Em primeiro lugar reflete como a previdência baseada na entreajuda e
autonomia das “classes laboriosas” ia, nesta fase, ao encontro da ideologia
liberal da não intervenção do Estado na esfera social e da total liberdade
da iniciativa privada. Segundo os comissários,
“As sociedades de socorros mútuos, fundadas no salutar princípio da previdência, contribuem poderosamente para a solução de um
dos mais difíceis problemas da vida social. E de facto, tão úteis instituições servem em toda a parte para minorar os reconhecidos inconvenientes da caridade oficial”876.
Revela também, e mais uma vez, que as elites liberais acompanhavam
um processo internacional, na qual os governos liberais infletiam a sua
atitude face às iniciativas associativas:
“Convém proteger e amparar estas profícuas sociedades não só pelo
imenso bem que delas resulta, mas porque são um eficaz meio para a criação de novas associações com fins e intuitos variados, segundo o exemplo
que nos estão dando outras nações. O movimento cooperativo que consiste na organização da previdência com base na mutualidade, revestindo-se
de variadas formas, é fecundíssimo em resultados, cujo benefício se pode
prever e calcular. Associar os homens entre si para o trabalho, para a
produção, para os consumos diários, para o crédito recíproco, para os
socorros, é hoje um pensamento acolhido com imenso favor por todos
quantos aspiram ao progresso da humanidade, e a melhorar a sorte material e moral das classes menos protegidas pela fortuna”877.
8 de setembro de 1866 relativas ao funcionamento das associações de socorro os mútuos
(1860-1872). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
875
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas, 117
876
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
877
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e
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Lança luz sobre os principais motores do movimento, ou seja, a que
necessidades respondia e que objetivos perseguia, em que se destaca a previdência e a assistência face à doença e inabilidade, o acompanhamento da
hora da morte e às viúvas e órfãos:
“Procura-se que o socio enfermo ou impossibilitado acidentalmente de trabalhar não viva desprovido de auxílio, quando este mais
necessário se lhe torna, e, por um sentimento puro e santo de respeito
pelos mortos, quase todas as sociedades de socorros mútuos pretendem também segurar um decente enterramento aos seus membros.
Estipulam muitos estatutos pensões para os casos de impossibilidade permanente de trabalho e para a velhice. Pretende-se em outros
constituir uma pensão para a família dos associados, depois da morte
destes. Não se tem igualmente esquecido que o ensino dado na escola
é o pão e o socorro do espírito”878.
Descreve ainda de que forma eram contemporaneamente avaliados os
resultados da primeira onda de criação de associações mutualistas, fundadas desde meados de oitocentos:
“Os efeitos benéficos da associação de esforços recíprocos, com
base na mutualidade, começam a ser bem avaliados por todas as classes sociais; e é já subido o número de associações desta natureza que
entre nós têm sido fundadas nos últimos anos (...). Nas mais importantes povoações do reino existem já, felizmente, muitas sociedades de socorros mútuos formadas pela iniciativa individual dos associados”879.
Mas as questões mais relevantes abordadas neste relatório pioneiro
são, sem dúvida, as relacionadas com a estruturação interna e normas institucionais adotadas pelas primeiras associações mutualistas, que mereciam
a atenção dos poderes públicos. Segundo esta fonte crucial:
“A maior parte destas associações, pelo compromisso tomado,
por um certo número de associados, de contribuírem periodicamente
com módicas quotizações para a formação de um fundo social, capital
comum e propriedade indivisa de todos os associados, tem por fim dar
indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
878
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e
indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
879
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e
indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.

301

Origens do Mutualismo em Portugal

certas eventualidades previstas no estatuto social, socorros e auxílios
aos sócios. As eventualidades mais geralmente previstas nos estatutos
de instituições desta natureza são a doença, a impossibilidade temporária do trabalho por diferentes causas, a velhice e a morte (...)”880.
Eram encaradas com preocupação pelos estudiosos do tema e pelo
Estado, todavia, determinados preceitos adotados pelas primeiras instituições mutualistas que, na sua perspetiva, poderiam comprometer a sua sustentabilidade, em que se destacava, por um lado, um progressivo abandono
do exclusivismo e, por outro, o alargamento dos benefícios:
“Mais de uma objeção se tem levantado contra o número ilimitado de associados nas instituições desta natureza, e o alcance e fundamento de tais objeções deve ser apreciado. Considera-se geralmente
perigosa a promessa de pensões que se encontra em muitos estatutos
das sociedades de socorros mútuo; principalmente quando o fim mais
característico da associação é socorrer os seus membros nos casos de
doença ou impossibilidade temporária de trabalho”881.
Este relatório comprova igualmente uma viragem na orientação das
políticas públicas, de uma tendência mais ortodoxamente liberal de não
intervenção para a inauguração de uma progressiva tutela e modelação do
movimento:
“Ainda hoje pensa o governo de Vossa Majestade que a sua iniciativa, em assuntos desta natureza, por modo algum deve substituir
a iniciativa particular e individual. Parece, contudo, conveniente que,
depois dos ensaios já tentados, se verifique quais tenham sido os resultados colhidos pelas sociedades de socorros mútuos existentes entre
nós, não para lhes tolher a sua livre expansão, nem para diretamente
influir na sua administração ou gerência económica, mas para que
este estudo possa indicar quais as medidas que os poderes públicos,
unicamente como protetores e guias de tais instituições; devam adotar
para o seu mais amplo, seguro e feliz desenvolvimento”882.
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
881
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
882
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
880
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Nesta fase, porém, a recomendação dos relatores é a de uma intervenção que ainda não restringe a iniciativa individual, mas procura dirigir as
instituições no sentido de uma maior racionalização do seu funcionamento
e da relação entre contribuições e benefícios, revelando a profunda crença
nas virtualidades do pensamento e método científico para a resolução de
todos os problemas sociais, típica da tradição iluminista.
“A missão do estado, em referência a este importante assunto,
não pode deixar de ser única e completamente benéfica, limitando-se
a animar, proteger e instruir. Seria fatal a lei que tendesse a tolher ou
coibir a livre expansão ao princípio da mas pode uma legislação prudente combinar a ação pública e administrativa com a ação particular,
concedendo favores e imunidades especiais àquelas associações que
quiserem sujeitar-se a uma organização que se baseia em combinações
que a ciência e a experiência aconselhem como meios, não infalíveis,
mas prováveis, de garantir a tais sociedades a sua prosperidade”883.
É de relevar que a questão da sustentabilidade vai dominar os debates
públicos relativos ao mutualismo ao longo de todo o período em análise e
que é esta ameaça que justificava a intervenção do Estado no sentido de
integrar na organização destas instituições os resultados de um outro movimento paralelo, o do progresso científico, e designadamente o da estatística:
“Convém por isso examinar quais são as tábuas de mortalidade,
e quais as de doença, que mais convenha adotar entre nós como bases
dos cálculos na organização das sociedades de socorros mútuos; porque a prosperidade destas instituições só pode derivar-se da certeza
moral que os associados devem ter do socorro certo, dadas as eventualidades previstas no seu pacto social. Como todo o seguro estes
contratos são um verdadeiro seguro mútuo contra um certo risco tendo
por base o cálculo de uma média, a associação correria risco sempre
que o número dos associados não for suficiente para dar em resultado
provável essa média. É, pois, também necessário indagar, tendo em
vista os dados e pela experiência, o número de associados, para que
uma sociedade se possa julgar bem constituída, tendo em atenção a
força da quotização comparada com o socorro prometido”884.
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
884
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
883
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Os propósitos enunciados para a criação das comissões de inquérito baseavam-se nestas premissas. Sublinhava-se “a necessidade absoluta de indagar qual deva ser a mais vantajosa colocação dos fundos sociais disponíveis, qual o modo de fiscalizar mais proficuamente a execução dos estatutos
sociais, quais as regras que devam seguir-se na sua liquidação, enfim quais
os meios mais adequados para promover e desenvolver tão uteis instituições”, bem como a “incontestável utilidade que os poderes públicos sejam
esclarecidos por inquéritos prévios, que tendo em atenção as circunstâncias
particulares do país, indiquem tudo quanto seja necessário fazer para promover entre nós o desenvolvimento e prosperidade das sociedades de socorros
mútuos, elemento indispensável para o melhoramento material das classes
menos protegidas pela fortuna, e para a sua elevação moral”885.
Conforme já aludido, tomando em consideração este relatório e de forma a informar quais as medidas que os poderes públicos deveriam adotar
para o enquadramento e desenvolvimento das associações mutualistas são
criadas duas comissões, na cidade de Lisboa e do Porto, compostas por um
largo conjunto de estadistas, académicos e ativistas, em que se distinguem os
mais destacados elementos das elites filantrópicas ligadas ao movimento886.
Régia, Livro 1866.
885
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
886
A comissão de Lisboa era composta por José Silvestre Ribeiro, ministro e secretario de
Estado honorário, e conselheiro de Estado extraordinário; Luís Augusto Rebelo da Silva,
sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, e par do reino; Daniel Augusto da Silva,
sócio da Academia Real das Ciências de Lisboa, e lente da escola naval; Luiz Porfírio
da Mota Pegado, lente da Escola Politécnica de Lisboa; Custódio Manuel Gomes, chefe
de serviço da alfândega municipal de Lisboa; Viriato Luiz Nogueira, primeiro Oficial do
ministério das obras publicas, comércio e industria; Francisco Vieira da Silva, presidente
do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas; José Manuel Gonçalves,
vice-presidente do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas; João
Manuel Gonçalves Telles, diretor do Montepio geral e do albergue dos inválidos do trabalho; João Joaquim Antunes Rebello secretario da mesa da assembleia geral da associação
dos ourives da prata lisbonenses e vice-presidente da sociedade dos da artistas; Izidoro
Thomas de Moura Carvalho, membro da associação dos empregados do comercio industria ; João Alfredo Dias, membro da associação dos empregados do comércio o industria;
Francisco Manuel Alvares Botelho, fiscal do montepio geral e vice-presidente da associação dos auxílios mútuos das, sociedades administrativa e vice-presidente de socorros da
mútuos António Joaquim de Oliveira, presidente da comissão administrativa da associação
tipográfica lisbonense; a qual comissão , tendo em vista o atual estado das sociedades de
socorros mútuos já existentes, proporá ao governo, com urgência, tudo o que tiver por mais
conveniente para o desenvolvimento e prosperidade de tão uteis instituições.
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Pretendia-se sobretudo conhecer em que bases se estavam a organizar
as diferentes sociedades de socorros mútuos e qual o seu estado de prosperidade, e que causas favoreciam o seu desenvolvimento. Considerava-se
fundamental verificar o rigor das regras de cálculo e correspondência entre
as quotizações e prestações, solicitando-se à comissão o seu parecer sobre
a os preceitos fundamentais, que a lei deveria impor às sociedades, para
que estas se constituíssem em bases regulares, bem como que favores poderiam ser concedidos por lei. Levantava-se desde logo a questão sobre a
sustentabilidade das associações que estabeleciam pensões para os sócios
no caso de velhice, ou para as suas famílias depois do seu falecimento e da
necessidade de as regulamentar, e também sobre a questão da proporcionalidade das prestações e socorros. Finalmente, previa-se a necessidade de
criar órgãos públicos de fiscalização e arbitragem específicos887.
O circunstanciado relatório da comissão de Lisboa, publicado no
Diário de Governo de 31 de março de 1869, procura dar resposta a estas
questões, recorrendo à observação das normas e funcionamento das 135 associações existentes nos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre,
Évora, Beja e Faro, bem como da experiência das políticas públicas além-fronteiras. A sua análise detalhada justifica-se não só porque reflete esta
experiência, mas também porque estas orientações determinarão a orientação geral do enquadramento legal do movimento mutualista durante todo
o período em análise, como se verificará na lei de fevereiro de 1891, a primeira especificamente vocacionada para associações de socorros mútuos.
As questões colocadas aos comissários poderão dividir-se em duas
secções: a primeira faz um diagnóstico do movimento, enquanto a segunda procura traçar linhas de orientação para as políticas públicas no que se
A comissão do Porto era composta por: barão de Nova Cintra, negociante e proprietário;
José Lourenço Pinto, do meu conselho; António Ferreira de Macedo Pinto, lente da escola
médico-cirúrgica do Porto; José Frutuoso Ayres de Gouveia, lente da escola médico-cirúrgica do Porto ; José Duarte Ramalho Ortigão; Manuel Alberto Guerra Leal; bacharel Arnaldo
Gama; José Gomes Monteiró; Rodrigo António Machado Guimarães, secretário da delegação, no Porto, do monte pio geral ; Agostinho Moreira dos Santos, presidente da associação
dos sapateiros; Lourenço José de Oliveira Basto, presidente da associação artístico-comercial portuense, e da Associação Filantrópica das artes liberais; Francisco Caetano de Mello,
presidente da associação de socorros dos tipógrafos portuenses; Vicente Ferreira Pacheco,
presidente da associação industrial portuense; José Pereira Loureiro, presidente da caixa de
credito e socorros mútuos da associação industrial portuense.
887
Decreto nomeando uma comissão de inquérito às associações de socorros mútuos e
indicando os pontos sobre que deve versar o inquérito de 22 de novembro de 1866, Legislação
Régia, Livro 1866.
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refere à exigência de reconhecimento oficial das associações, aos preceitos
que deveriam orientar este enquadramento legal, no se que refere a sócios,
quotizações, fundos e dissolução, questionando-se ainda das vantagens e
inconvenientes da federação. A comissão debruça-se ainda sobre três tópicos relevantes que vão marcar a evolução do enquadramento legal do
mutualismo ao longo do período em análise – a atribuição de pensões, a
fiscalização pelo Estado e os benefícios oficiais.
Em primeiro lugar a comissão responde a um conjunto de quesitos formulados pelo governo, entre os quais se incluem os referentes ao objeto,
causas que potenciam e fatores que contrariam o desenvolvimento das associações, formulando um primeiro diagnóstico do surto primordial do mutualismo em Portugal e discutindo o importante tópico da sustentabilidade.

Ilustração 58 – Livro de Atas da Comissão Nomeada
pelo decreto de 22 de novembro de 1866

Respondendo ao questionário, os comissários consideram entre as causas potenciadoras do desenvolvimento associativo “a liberdade de discussão e de associação” e a “liberdade de imprensa, que é o meio mais eficaz,
depois do exemplo, para tornar conhecidos os benefícios da mutualidade”,
ambas as condições relacionadas com o liberalismo. Com efeito, o asso306
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ciativismo é avaliado enquanto fenómeno diretamente derivado da transformação do regime, valorizando-se “a elevação que no caracter moral do
povo tem produzido a forma do governo representativo, despertando-lhe
o amor da independência e a consciência da responsabilidade individual”,
e a doutrina liberal especificamente, apreciando “a independência de que
as associações têm gozado, defendendo que elas devem o seu desenvolvimento à iniciativa e aos esforços individuais e que é incontestável que a
ausência da intervenção direta do governo constitui uma das condições do
seu verdadeiro progresso”. No entanto, não deixam de valorizar o legado
pré-moderno, destacando “o hábito que o povo sempre teve de se associar
em corporações criadas, não só para satisfazer a fins puramente piedosos,
mas ainda para socorrerem nas suas enfermidades e em outras penosas
circunstâncias os associados e suas famílias”.
Para além destas condições sociais e políticas, é destacado o papel do
Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas e os benefícios
que as associações têm já revelado, despertando o desejo de participar dessas
vantagens. Segundo a comissão, coincide com a criação do Centro a fundação
de um grande número de associações de classe, o que é associado à propaganda e instrução por este veiculada e à assistência que prestou aos seus ativistas.
Finalmente, é referenciada a repugnância que o povo tem a recolher-se aos
hospitais, no que ordinariamente vê uma prova de miséria extrema.
Como fatores que contrariam o desenvolvimento do movimento, a comissão distingue fatores de natureza diversa. Fatores estruturais relacionados com o facto de Portugal ser um país essencialmente agrícola, quando era
sobretudo entre as grandes aglomerações de população que prosperavam. Os
comissários lembravam também “a falta de instrução do povo, que obsta a
que conheça os benefícios que a mutualidade está produzindo dentro e fora
do país”, e “a carestia das subsistências e de outros objetos de primeira necessidade, bem como o elevado preço do arrendamento da habitação”.
Sublinham ainda a ausência em Portugal de instituições complementares, como uma estação especialmente encarregada de estudar todas as
questões relativas às sociedades de socorro mútuo, de promover o aperfeiçoamento das mesmas sociedades, e de as generalizar pelo país, a
falta de caixas económicas em número suficiente e com juro e condições
razoavelmente vantajosas, bem como de estabelecimentos, onde se façam
empréstimos sobre penhores de pouca importância, mediante condições
razoáveis, “o que muito agrava as perturbações, que repetidas vezes sofrem os pequenos recursos do pobre”.
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Finalmente, os comissários apontam fatores culturais e subjetivos como
“a indolência nacional, que, transferindo de dia para dia, por meio de sucessivos adiamentos, os mais simples planos de melhoramento, se opõe muitas
vezes a que eles sejam levados à execução”; “o antigo hábito de recorrer à
beneficência, conservado ainda por muitos indivíduos, que por isso se não
sujeitam aos encargos, embora suaves, que a associação exige; ou “a tendência, que o povo geralmente manifesta, para exagerar suas despesas, pelo
desejo de satisfazer a necessidades fictícias, do que resulta dar-se aplicação
menos proveitosa a alguns meios, que poderiam ser consagrados a objetos
verdadeiramente úteis”.
No que respeita à experiência acumulada no decorrido quarto de século desde que germinaram as associações mutualistas, o diagnóstico não
é auspicioso. O relatório avalia negativamente o estado geral das associações. Segundo a informação veiculada, uma parte significativa das mesmas lutava com graves dificuldades e aquelas que apresentavam saldos
positivos e fundos capitalizados, era quase sempre devido ao produto de
receitas extraordinárias ou à circunstância de não haver ainda chegado a
época dos seus maiores encargos.
A comissão descreve “o estado decadente de muitas associações, que
produz em alguns espíritos apreensões sobre a sua eficácia das sociedades”
e alerta para o facto de os montepios, especialmente os vocacionados para
dar pensões de sobrevivência, estarem sujeitos à necessidade de recorrer
a rateios periódicos entre os sócios, “por falta de recursos para o adimplemento de obrigações imprudentemente contraídas”.
A questão da sustentabilidade é, de facto, uma das questões mais discutidas pelos estudiosos do mutualismo, que vai marcar os debates sobre
o fenómeno durante todo o período em análise. A maior parte dos ensaios
publicados consideram esta problemática, que a comissão relaciona com
os princípios organizativos das instituições, “geralmente desatendidos devido à ausência de trabalhos especiais sobre a matéria em Portugal”.
Segundo os comissários, o facto das associações não se organizarem
sob bases cientificamente estudadas era a causa da sua ruína. As bases adotadas para o cálculo das quotizações foram hipotéticas ou nulas e repetidas
em muitas sociedades, imitando os estatutos de outras, multiplicando-se
assim os defeitos de organização, defeitos muitas vezes agravados pelos
erros de administração. Esses cálculos faltaram sobretudo no que respeita
à duração média das pensões.
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Ilustração 59 – Relatório apresentado pela Comissão.

Eram estes fatores, na sua perspetiva, que justificavam a extinção de
já várias associações – dois montepios militares, o Montepio Literário, a
Associação de Beneficência Popular, a Associação dos Esteireiros, dos
Padeiros e dos Tanoeiros, a Associação Protetora dos Inválidos, a Associação
Cooperativa de Consumo, o Montepio Firmeza e o Banco de Capitalização.
É de sublinhar que o questionário do governo previa especificamente
uma questão relativa às associações que se propunham assegurar pensões,
o que foi, como já sublinhado, um tópico recorrente nos debates mutualistas. Colocava-se concretamente a questões:
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“Convém proibir que as sociedades de socorros mútuos, cujo fim
principal for prestar socorros temporários aos doentes e impossibilitados momentaneamente de trabalho, e prover ao enterramento dos
associados, estabeleçam pensões para os sócios no caso de velhice,
ou para as suas famílias depois do seu falecimento? Convirá consentir o estabelecimento de pensões unicamente às associações, que
contarem um certo número de sócios honorários?”888.
A comissão defendeu que era preferível que estas sociedades se abstivessem de pagar pensões nos casos de velhice ou de sobrevivência. Estes
encargos, “ordinariamente mal calculados, têm sido muitas vezes a causa
da ruína de tais instituições, assim entre nós, como em outros países, nos
quais se há reconhecido a conveniência de que o pagamento de pensões seja
objeto de instituições especialmente criadas para esse fim”. No entanto, não
defende que deva proibir-se às associações a concessão das pensões, desde
que para estas haja um fundo separado, formado por quotizações especiais,
e com escrituração distinta da que disser respeito aos outros fins da sociedade, alertando, porém, que esta categoria de associados “aparece nos nossos montepios em proporção insuficiente para neutralizar os inconvenientes
que a concessão de pensões poderia oferecer sem recursos mais seguros”889.
Em suma, como Vasco Rosendo conclui, este relatório revela a fragilidade orçamental das associações de socorro mútuo fundadas até à data,
causada segundo os analistas contemporâneos pela promessa de pensões
de sobrevivência – um benefício insustentável –, a par da “falta de instrução, a carestia das subsistências, o elevado preço das habitações, as loterias, a falta de caixas económicas, a falta de casas de empréstimos; a indolência nacional; a falta de uma estação encarregada de estudar o estado
das associações; o hábito de recorrer à beneficência, etc.”. Pretendendo
modelar o movimento, a comissão aconselhava que as associações sujeitassem os seus estatutos à aprovação governamental e a criação de benefícios fiscais e outros, por parte do Estado, para aquelas que seguissem
preceitos científicos de sustentabilidade. Entre outras recomendações,
esta comissão sugere “a admissão de sócios honorários (…) fazendo nascer entre os indivíduos que compõem as diferentes classes de associadas
relações de benevolência e mútua simpatia”890.
Vinte anos depois é ensaiada uma nova estatística oficial das associações de socorros. O decreto que impõe a sua elaboração descreve o panoRosendo, O mutualismo em Portugal, 479.
Diário de Governo, 31 de março de 1869.
890
Rosendo, O mutualismo em Portugal, 479
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rama em que se começa a esboçar a necessidade de regulamentar o movimento. Segundo o mesmo, nos anos anteriores o número de associações
de socorros mútuos tinha aumentado, principalmente aquelas que têm por
fim auxiliar os sócios na enfermidade ou na impossibilidade acidental de
trabalhar, apesar da intervenção da administração pública se ter limitado à
aprovação dos estatutos.
Considerava-se então necessário verificar quais os benefícios que resultavam dessa situação, de forma a aproveitar as lições “da nossa e alheia
experiência” e as indicações dos trabalhos científicos, mitigando assim
a situação financeira precária com que se debatiam parte destas associações. Ambicionava-se compreender as causas de “decadência de umas e
da prosperidade de outras”, bem como calcular as médias da mortalidade e
da doença dos sócios, possibilitando assim uma aproximação às bases que
convinha adotar para estabelecer as quotizações dos associados891.
As respostas ao inquérito de 1880 permitem já uma análise estatística mais
profunda, considerando a respostas de associações de Aveiro (1), de Beja (5),
Braga (6), Bragança (1), Castelo Branco (3), Coimbra (4), Guarda (1), Leiria
(8), Lisboa (87), Évora (6), Faro (11), Portalegre (4), Porto (61), Santarém
(10), Vila Real (5), Viana do Castelo (4), Viseu (5), Açores (7) e Madeira (5).
Estes dados revelam mais uma vez quais as receitas e as despesas das sociedades, distinguindo joias, venda de estatutos, donativos e legados, multas,
juros e receitas diversas, por um lado, e os subsídios a doentes, medicamentos, funerais, partido aos facultativos, socorros a viúvas e órfãos, subsídios
na inabilitados, pensões, despesas diversas. Finalmente discriminam os valores capitalizados, mutuados e os valores em caixa destas associações.
Estes quadros oferecem, assim, uma panorâmica geral do funcionamento das associações do país, mostrando que o principal sustentáculo financeiro das mesmas ainda eram as quotizações, ainda que os juros dos
valores capitalizados tivessem já um peso relativo em parte das instituições.
É de destacar que deste total de instituições, vinte e três tinham movimentos de empréstimos sobre penhores, outras depositavam apenas os seus capitais em estabelecimentos bancários. As despesas eram equilibradamente
distribuídas entre as rubricas referidas, sendo ainda raras as associações a
atribuir socorros na invalidez e ainda mais a assegurar pensões, concentrando-se estas últimas sobretudo nos dois maiores núcleos urbanos892.
Decreto de 2 de dezembro de 1886 abrindo no ministério das obras publicas, comércio e
indústria um inquérito às associações de socorros mútuos do país, Legislação Régia, Livro 1886
892
Questionário dirigido às sociedades de socorros mútuos ordenado por portaria de 17de
891
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Paralelamente, Costa Goodolphim leva a cabo o primeiro recenseamento e caracterização das associações existentes em Portugal, publicado
na famosa obra A Associação, em 1876. Com base na mesma, é possível
comprovar que no penúltimo quartel do século XIX as associações de socorros mútuos proliferavam significativamente e difundiam-se pelo território, muito embora a maioria do movimento estivesse concentrado nas
duas principais cidades893.
Na Província do Alentejo contavam-se à data vinte associações, fundadas entre 1839 e 1874, a maioria na segunda metade do século XIX e
agrupando pouco mais de uma centena de sócios. Destacavam-se então
o Montepio Artístico Elvense, de 1857, e com 230 sócios, o Montepio
Artístico de Moura, fundado em 1860, que contava já com 240 sócios, e o
Montepio Eborense, atingindo 580 associados.
É de destacar que nesta região não foi criada nenhuma associação de
ofício, tendo as instituições por base a comunidade artesanal ou de lugar, à
imagem da primordial Sociedade dos Artistas Lisbonenses. Em alguns casos
denota-se a persistência da dimensão espiritual, como é exemplo a invocação
de Nossa Senhora da Conceição da Rocha no Montepio Artístico Elvense.
Na Província do Algarve, Goodolphim destaca apenas sete associações
de socorros mútuos, quatro compromissos marítimos e uma sociedade de
instrução. As primeiras têm por base, mais uma vez, a comunidade artesanal, recuam ao impulso regenerador (1851-1868) e reúnem uma média de
100 sócios, destacando-se pela sua massa associativa o Montepio Artístico
de Tavira, com 320 sócios.
Nas Beiras Alta e Baixa existiam apenas cinco e quatro instituições,
respetivamente. Mais uma vez destacam-se os montepios locais (Tabuaço,
Tondela, Viseu, Castelo Branco, Covilhã, Fundão e Guarda). Constituindose como associações de socorros mútuos, assumem não raras vezes como
propósito a instrução, organizando aulas noturnas de instrução primária
e formando bibliotecas “de livros elementares para a cultura das artes e
ofícios”. Revela-se também a herança corporativa e religiosa, na fundação de associações fraternais pelas antigas irmandades, como é exemplo a
Associação Fraternal Tabuense, criada no seio da Irmandade das Almas da
Vila de Tabuaço, sob a invocação de Santa Cruz.
julho de 1880, (1880-1881). BAHMOP. DGCI-RCI-1S.
893
Segundo os dados de Vasco Rosendo até 1883 tinham sido fundadas 368 associações,
das quais 173 em Lisboa e 92 no Porto.
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No litoral, o desenvolvimento associativo era igualmente incipiente.
Em Aveiro apenas se registavam uma Associação Comercial (1864), uma
Associação de Socorros Mútuos das Classes Laboriosas (1864), e uma Caixa
Económica (1856). Na Figueira da Foz, somente o Montepio Figueirense
(1864). É de destacar que ambas as instituições, formadas pela comunidade
artesanal, acompanharam o processo de disseminação do modelo da capital
nos anos 1860, contando com 300 e 200 associados, respetivamente.
Em Coimbra já se regista a existência de nove instituições que, muito
embora a grande distância do fenómeno nas duas principais cidades, primam pela diversidade e influência académica. Foi, de facto, neste meio
que foram fundadas as primeiras instituições de natureza mutualista – o
Montepio da Imprensa da Universidade (1849), a Sociedade Filantrópica
Académica (1849) e O Instituto (1852).
Nesta cidade, o mutualismo inaugura-se entre as camadas populares em
meados do século, com a fundação do Montepio Conimbricense, em 1850,
e – como era tendência geral – é fundada uma Associação dos Artistas em
1861 pelo comendador Olímpio Fernandes, que mimetiza as propostas de
melhoramentos das classes laboriosas inauguradas pelo Centro Promotor
em Lisboa. A organização baseia-se em grémios de ofícios, como na antiga
estrutura corporativa. A Câmara Municipal subsidia a instituição ainda que
residualmente e cedeu um edifício para a sua sede em que a «sala de sessões é majestosa». Atinge os 432 sócios efetivos e atrai muitos protetores,
incluindo o próprio Dom Fernando.
Também da iniciativa do comendador Olímpio Fernandes, é de destacar a fundação da primeira instituição vocacionada para o sexo feminino
(Associação Conimbricense do Sexo Feminino, 1867), dedicada ao socorro mútuo e à instrução das associadas, suas irmãs ou filhas.
Em torno da segunda maior cidade o fenómeno associativo assume já
uma outra escala. Pequenos aglomerados como Bouças, Póvoa do Varzim
ou Vila Nova de Gaia, registam duas e três associações cada. Com as típicas
sociedades de artistas – o Montepio Povoense (1859), Montepio Progresso
Vilanovense (1874) ou a Sociedade dos Artistas de Mafamude (1873) – convivem os Montepios de Pescadores (Póvoa do Varzim, 1859) e instituições
de beneficência.
A cidade do Porto atinge o número de 48 associações com um total de
17343 sócios. A classe comercial esteve envolvida em projetos mutualistas como a Associação Comercial de Beneficência (1857) ou a Associação
Artístico-Comercial (1858). A par dos comerciantes destaca-se a organiza313
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ção dos industriais, na Associação Industrial Portuense (1849). Goodolphim
destaca a sua Caixa de Crédito e Socorros Mútuos (1859) como uma das
mais importantes instituições da cidade, com 1236 sócios, mas também regista a Associação Protetora dos Industriais Portuenses (1869).
Em paralelo com as associações da burguesia emergente, verificava-se
a reorganização da comunidade artesanal, que também atingia números expressivos, fundando-se o primeiro conjunto associações de ofícios e suas artes correlativas na década de 1850. Paralelamente, e como já Pacheco Pereira
sublinhou894, surgiram associações vocacionadas para um operariado mais
indiferenciado e/ou fabril, que assumiram uma dimensão muito distinta, tais
como a Sociedade de Socorros dos Operários Fabricantes do Porto (1853)
ou a Associação de Socorros Mútuos das Classes Laboriosas (1856). Estas
solidariedades mais alargadas continuam a dar origem as instituições de previdência nas décadas seguintes, com a fundação da Auxiliadora dos Artistas
Portuenses (1868), a Associação Restauradora dos Artistas Portuenses
(1873) ou a Associação União de Todas as Classes (1873).
O mesmo fenómeno verificava-se em Lisboa, onde existiam à data 85
associações, com cerca de 40 mil inscritos, ainda que, como o autor sublinha, havendo vários inscritos em mais do que uma associação, dever-se-ão
contabilizar em 30 mil indivíduos. Tal como no Porto, as associações de socorros mútuos dividiam-se entre as associações de oficio e as de base local.
As primeiras somavam trinta e três associações, em que se integravam as instituições pré-modernas sobreviventes, como a corporação dos
livreiros (que recuava a 1460) e as fundadas no seu seio, como o Montepio
Filarmónico de 1834, as criadas no surto de meados do século entre ofícios específicos e suas “artes correlativas”, mas também associações mais
abrangentes, como a dos empregados no comércio e indústria ou dos operários do tabaco. Destaque-se a existência de uma única associação feminina, a das parteiras portuguesas, fundada em 1874. Estas associações caracterizavam-se pelo seu número relativamente diminuto de sócios, sendo
esta última a de menor dimensão, com apenas 20 sócias, existindo várias
com menos de uma centena, um conjunto significativo não chegava às cinco centenas e destacavam-se pela sua maior dimensão as associações dos
carpinteiros, pedreiros, etc., com 500 sócios, a dos padeiros com 850, a dos
empregados do comércio de Lisboa com 700, a dos empregados do Estado
com 900 e a dos empregados no comércio e industria com 1650.
Pereira, “Elementos para o estudo da origem do movimento operário no Porto: as
associações mutualistas (1850-1870)”.
894
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Goodolphim reunia numa tabela à parte as cinquenta e uma mutualidades de natureza não corporativa, ou “de porta aberta”, que designou como
“associações de socorros mútuos de todas as classes”, que se distinguiam
pela sua natureza mais massiva. Entre estas, destacam-se os montepios de
base local fundados desde a década de 1840, mas também as associações
fraternais surgidas entre as classes laboriosas. Estas associações contavam
já com um número de associados mais significativo, na ordem das centenas, atingindo os milhares o Montepio Pelicano, com 1600, a Fraternal
Lisbonense, com 1030, o Montepio Beneficência de Santa Mónica, com
2000, os montepios Nossa Senhora da Conceição da Rocha, com 4000,
dos Remédios, com 1500, dos Anjos, com 3150, e da Esperança, com 2300.
Em torno de Lisboa, as classes também não se organizavam por ofícios,
mas em associações de artistas ou baseadas em laços comunitários, distinguindo-se as associações criadas nos subúrbios industriais em formação:
a associação humanitária do Beato, já com 1200 associados, o Montepio
das Classes Unidas, em Alcântara, com 450, e ainda o de São Pedro de
Alcântara, com 570. Nas segundas periferias destacava-se a Associação
Setubalense das Classes Laboriosas, já com 700 filiados. Persistiam também nesta região as associações herdeiras das redes e normas de reciprocidade ancestrais entre as comunidades marítimas, quer no porto de Setúbal
quer em Sesimbra, e ainda em Peniche. Na região de Leiria e Santarém,
destacava-se ainda a Sociedade Filantrópica Abrantina, com 690 sócios,
entre vários montepios de base local e de pequena dimensão que pontuavam nos principais aglomerados urbanos.
Na província do Minho, a comunidade artesanal também se associa
localmente, destacando-se mais uma vez as instituições artísticas, em
Guimarães, em Valença e em Viana do Castelo. Assim como na província
de Trás-os-Montes.
Nas ilhas adjacentes, as associações concentram-se na Ilha de São Miguel,
o Montepio do Nordeste, de fundação pré-moderna e que assegurava empréstimos em géneros, sobretudo sementes, a Sociedade de Beneficência, de 1839,
o Montepio Artístico, de 1860, a Sociedade de Socorros, de 1867, o Montepio
Aliança, de 1872, a Sociedade das Artes Reunidas, de 1874, a Sociedade de
Fraternidade, de 1874, para além de outras associações de instrução.
No Faial, a Caixa Económica, de 1862, e a Sociedade Amor à Pátria, de
1866, fundiram-se em 1871 numa associação de instrução e beneficência.
Na ilha Terceira, foi fundada a Associação das Classes Laboriosas (1860).
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Em jeito de conclusão, Goodolphim argumenta que “as associações
de socorros mútuos são as que mais diretamente devem chamar a nossa
atenção e às quais os pode aplicar um estudo mais sério e certo, porque a
sua existência de 30 anos nos fornece dados suficientes para se saber se ela
está encaminhando bem ou mal”. No entanto, a sua avaliação não era positiva, excetuando as associações do Porto, que considera se encontrarem
num “estado mais perfeito de organização”.

Ilustração 60 - Distribuição espacial das associações
elencadas por Costa Goodolphim em 1876
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Recordando mais uma vez os resultados do inquérito e o parecer da
comissão nomeada em 1866, volta a alertar para os problemas de sustentabilidade das associações, argumentando que:
“O primeiro defeito destas associações são o espetaculoso numero de benefícios que se oferecem aos sócios, e que não estão em harmonia com a quota que se lhe exige. A maioria dos montepios concedem socorros médicos, de farmácia e pecuniários na doença; socorros
na inabilidade; enterro, pensão às viúvas, e algumas até aos órfãos e
uma certa quantia para luto. Em troca de tantas garantias pede-se ao
socio uma joia pequena, e uma quota também diminutíssima”895.
Este não foi o único recenseamento do mutualismo organizado pelo
“apóstolo do associativismo”. De facto, Costa Goodolphim, ao representar Portugal nos Congressos Internacionais Científicos das Instituições
de Previdência, organizados em Paris por ocasião das exposições universais de 1878 e 1883, apresentou outros relatórios sobre as Instituitions de
Prévoyance du Portugal, sintetizando o estado de desenvolvimento do
movimento naquele período.
De acordo com o relatório de 1883, eram já 295 as associações de
socorros mútuos fundadas em Portugal, congregando 94.250 associados,
uma ainda pequena percentagem da população – 2,1%. Estas taxas eram
consideravelmente superiores nos distritos de Lisboa e Porto, nos quais se
concentrava a população urbana e industrial896.
Na sua obra crucial para a análise da origem do mutualismo em Portugal,
para além da análise de um conjunto já aludido de estudos de caso, Costa
Goodolphim procura problematizar a incontornável questão da sustentabilidade.
Argumenta que, para possibilitar um estudo sério sobre o desenvolvimento das instituições de previdência em Portugal, seria necessário que
os anuários estatísticos incluíssem dados indispensáveis sobre a vida das
mesmas, à semelhança do que sucedia por exemplo em França. Apesar das
lacunas na estatística nacional, o estudioso do mutualismo ensaia algumas
análises com base nas associações que fornecem dados mais sistemáticos.
Em 1889, Gooldolphim apresenta também uma estatística atualizada
no que se refere ao número de associações de socorros mútuos, auxílio
na doença e associações de classe, revelando um significativo progresso.
Em 1883, o mesmo autor tinha contabilizado 295 instituições desta natu895
896

Goodolphim, A Associação, 160
Goodolphim, Les institutions de prévoyance du Portugal.
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reza, seis anos depois eram já 392 as reconhecidas oficialmente, reunindo
138870 inscritos. Este não era um desenvolvimento homogéneo à escala
nacional, existindo distritos em que o princípio associativo não alcançava
expressão referenciável.

Ilustração 61 - Distribuição das associações que pediram
a aprovação oficial dos seus estatutos entre 1852 e 1891.
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Entre a totalidade dos sócios, apenas 20% destes eram do sexo feminino, o que o autor justificava pelo facto de às mulheres, considerando a
precariedade do seu trabalho e doenças específicas, ser imputada a razão
do prejuízo das associações mistas, que na realidade, abertas ao proletariado indiferenciado, eram incontornavelmente mais vulneráveis que as
reservadas à aristocracia artesanal897.
Não assumindo o nível de análise dos estudos promovidos por Costa
Goodolphim, é de referir ainda a Relação das Associações de Socorros
Mútuos cujos estatutos foram aprovados pelo Ministério das Obras
Públicas, Comércio e Indústria desde 29 de setembro de 1852 até 2 de março de 1891, cuja distribuição nacional se pode verificar no mapa seguinte.
Para além deste inventário, foram promovidos estudos oficiais circunscritos territorialmente, mas de maior detalhe, em 1901, para o caso de
Lisboa, e em 1904, sobre o distrito do Porto. Em 1907, foi ainda publicado
um estudo análogo sobre os distritos de Braga, Viana, Vila Real e Bragança.
O inquérito de Guilherme Santa Rita sobre o mutualismo em Lisboa,
determinado pela régia portaria de 12 de janeiro de 1899 e publicado em
1901, foi realizado com base num questionário enviado a todas as associações de Lisboa, validados posteriormente pelos funcionários da Repartição
do Comércio em visitas às sedes associativas. Segundo o coordenador do
estudo, “como síntese geral deduzida do preenchimento do questionário
mais se apoderou do meu espírito a convicção de que – não assentando em
bases científicas o socorro mútuo, é fictícia a vida de todas as associações
existentes”, argumentando que “a clara manifestação da falta de uniformidade de um método de escrita; a ausência de completa de bases científicas (tábuas de morbilidade e de mortalidade); as sucessivas reformas de
estatutos, etc., são fatores suficientes para concluir, que se torna urgente
modificar a legislação atual que rege tais instituições”.
Mais uma vez se verifica a preocupação crescente com a sustentabilidade das instituições e a preconização da adaptação dos seus regimes de
cotas e contribuições sob bases matemáticas. Esta preocupação está também patente nas 41 questões enviadas às associações, muito embora “grande número das quais não tenha logrado obter uma resposta satisfatória”.
Do ponto de vista estatístico, o inquérito ilustra que entre uma população de 356009 habitantes na capital, contavam-se já 102.052 sócios de
Goodolphim, A Previdência: associações de socorros mútuos, cooperativas, caixas de
pensões e reformas, caixas económicas, 111.
897
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associações de socorros mútuos, dos quais 67.636 eram do género masculino e 32.067 do feminino. Esta proporção era distinta consoante a composição social dos diferentes bairros da capital. No primeiro bairro898, estavam sediadas associações de artesãos que recuam ao século XVI, como a
Associação dos Ourives da Prata Lisbonense, mas também de operários da
indústria tabaqueira ou das oficinas gerais dos Caminhos-de-Ferro. Entre
a população associativa de 26.635 sócios neste bairro, 10.750 são do sexo
feminino e das 55 associações 36 são abertas a ambos os sexos e duas admitem apenas mulheres (A Associação Fraternizadora e a Associação do
Pessoal Jornaleiro dos Tabacos). Segundo o relatório de Guilherme Santa
Rita, o número de associações e associados neste bairro deve-se ao elevado número de estabelecimentos fabris na vertente oriental do mesmo.
No segundo bairro899, contam-se 32946 associados, mas, apenas 4062
são mulheres. Das 59 associações apenas 29 admitem ambos os sexos. A
designação das associações revela uma distinta composição social na qual
predominavam os artesãos e empregados públicos. No terceiro bairro900, contam-se apenas 18024 sócios distribuídos por 45 associações mutualistas, entre os quais se destacam 6553 mulheres. Aqui, mais uma vez, predominam os
artesãos. O quarto bairro de Lisboa901 contabiliza o menor número de associações mutualistas, apenas 40, mas agrega 13775 homens e 10629 mulheres.
Segundo Guilherme de Santa Rita, são os estabelecimentos fabris que contribuem para este número de sócios902, indo ao encontro da tese de Pacheco
Pereira relativamente à composição social das associações portuenses.
Sobre estas últimas, conforme referido, chegou-nos o estudo apresentado pelo engenheiro chefe da primeira circunscrição – o Visconde Vilarinho
de São Romão – em dezembro de 1903, relativo à situação do operariado do
Norte, distingue as associações de beneficência, “as que propagam a moral,
premeiam a virtude, estimulam atos heroicos”, das associações de previdência, aquelas “que tentam assegurar a subsistência do indivíduo barateando a
vida defendendo os interesses e garantindo-lhe o futuro e o da família”.
Incluía as freguesias dos Anjos, Beato, Olivais, Santa Cruz do castelo, Santa Engrácia,
Santo André, Santo Estevão, São Cristóvão e São Lourenço, S. Miguel, São Tiago, São
Vicente, Sé e S. João da Praça e Socorro.
899
Incluía as freguesias da Conceição, Encarnação, Madalena, Mártires, Pena, Sacramento,
Santa Justa, Arroios, São José, São Julião e São Nicolau
900
Incluía as freguesias da Ameixoeira, Benfica, Campo Grande, Carnide, Charneca, Coração
de Jesus, Lumiar, Mercês, Santa Catarina S. Mamede, São Paulo e São Sebastião da Pedreira
901
Incluía as freguesias da Ajuda, Alcântara, Belém, Lapa, Santa Isabel e Santos
902
Saraiva, Associativismo mutualista em Lisboa na segunda metade do século XIX, 67-79
898
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O estudo analisa 79 associações que, pela sua tipologia, denotam desde logo uma franca evolução para o regime de porta aberta, sendo já apenas seis as exclusivas de um único ofício e assim a maioria de “todas as
classes”. Entre estas é de referir a associação feminina, uma instituição
fundada em 1899 exclusivamente para mulheres com o propósito de socorrê-las na doença e encarregar-se do seu funeral.
Com base na análise dos relatórios e contas destas associações, é frisado que muitas destas delas cumpriam com dificuldade os seus compromissos, devido aos avultados auxílios concedidos e a exiguidade das cotas903.
Destaque-se o facto de os fins recenseados das diferentes associações, algumas fundadas em meados de oitocentos, mas sujeitas a diversas reformas estatutárias, refletirem uma evolução muito significativa em comparação com
os primordiais. Como ilustrado na análise tipológica, as primeiras associações mutualistas caracterizavam-se pela sua multifuncionalidade ao passo
que as associações persistentes na alvorada do século XX revelam uma forte
tendência para a uniformização dos serviços e subsídios prestados.
O estudo publicado em 1907 no Boletim do Trabalho Industrial sobre
os distritos de Braga, Viana, Vila Real e Bragança também espelha este
mesmo processo, sendo os subsídios na doença e inabilidade e a responsabilidade pelos funerais e apoio às viúvas e órfãos a principal e única
vocação da maioria das catorze instituições identificadas. Subsistem ainda
alguns exemplos em que os socorros mútuos coexistem com fins instrutivos, nomeadamente as associações de classe. O relatório inclui ainda entre
as associações de previdência as humanitárias de bombeiros voluntários
que comumente incluem socorros pecuniários às vitimas904.
Com base nestes estudos, as obras de referência sobre o mutualismo
ensaiaram já análises globais relativas à sua evolução. Os dados estatísticos disponíveis, e não obstante as sucessivas análises pessimistas dos seus
contemporâneos, apontam para um crescimento sustentado do movimento
desde a sua origem, em meados do século, que se acentua na última década
de 1890 e até ao final da I República Portuguesa. Não obstante as lacunas
e insuficiências dos inquéritos oficiais, sabemos que as associações de socorros mútuos no seu conjunto se transformaram num verdadeiro movimento de massas, atingindo mais de meio milhão de sócios.
Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Repartição do Trabalho Industrial,
Economia Social: Instituições de Beneficência e Associações de Previdência do Distrito do Porto.
904
Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Repartição do Trabalho Industrial,
Economia Social: Instituições de Beneficência e Associações de Previdência dos Distritos
de Braga, Viana, Vila Real e Bragança.
903
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A questão da sua sustentabilidade não deixou todavia de estar na ordem do dia, nomeadamente no que respeita às instituições que se dedicavam a assegurar subsídios permanentes, como na inabilidade ou reforma.
Como se ilustrará nos próximos capítulos, porém, esta questão terá induzido uma evolução doutrinal no sentido de reconsiderar a intervenção do
Estado na esfera da previdência social.
6.3 Os congressos mutualistas
“Entre os variados recursos de que o povo operário tem de lançar
mão, afim de lutar pela sua emancipação económica e política, os
congressos representam um dos elementos mais valiosos de propaganda e disciplina da grande família proletária.
Parlamentos populares, onde o povo é único soberano, neles faz a
sua educação e afirma a sua vitalidade, como classe social que tem a resolver um complexo problema; da troca de opiniões ao discutir das teses
propostas, do convívio e da solidariedade dos delegados que compõem
as assembleias, nasce no espírito de todos a indestrutível convicção, da
necessária unidade de ação das forças operárias e do estreitamento das
relações de amizade, das associações do povo trabalhador”905.
6.3.1 Congresso Social de 1865
Será do Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas
(CPMCL) a iniciativa de organizar o primeiro congresso associativo em
Portugal, o Congresso Social, realizado entre outubro de 1865 e fevereiro
de 1866. Este reuniu maioritariamente as instituições mutualistas emergentes entre a comunidade artesanal, mas também associações agrícolas,
comerciais, industriais, científicas, literárias, de instrução e beneficência,
no total de 71 – 53 de Lisboa e 18 das “Províncias”906.
As atas publicadas no órgão A Federação revelam que a questão da
representação coletiva distingue os primeiros congressos associativos, que
inauguram um novo repertório de participação cívica. A primeira sessão
do Congresso Social consagrou-se justamente à discussão das normas de
representação, “porque sendo a matéria importante, é muito natural que os
“A importância dos congressos”, A federação: órgão das associações federadas e do
povo operário em geral, 20 de outubro de 1895.
906
Goodolphim, A Previdência, 115-116.
905
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meios para remediar os males sejam diversos, e as votações devem ter uma
determinada significação”907. Neste encontro os participantes eram concebidos apenas como legítimos delegados de instituições, visando assim o
reconhecimento político das reivindicações coletivas908.
Foram antecipadamente publicadas as questões sobre as quais incidiriam os debates e publicados os contributos de diferentes instituições sobre
as matérias a discutir. As questões que se queriam ver respondidas eram
as seguintes:
“1.º Qual tem sido o benefício que em geral tem resultado ao país do
estabelecimento da associação? A) com relação às classes trabalhadoras?
B) com relação ao desenvolvimento da instrução pública? C) com relação
à economia e previdência dessas classes em geral? 2.º Será conveniente
permitir as associações de socorros mútuos nas condições em que existem
atualmente? a) na forma do socorro; b) na sua base numérica; c) na sua
extrema ou limitada divisão. 3.º Será conveniente tratar-se da associação
do trabalho? a) Cooperativa; b) bancos de depósitos e caixas económicas;
c) socorro para velhos ou crianças; d) instituição secundária ou profissional; e) associação de recreio. 4.º Quais serão as providências governativas que o Congresso deve pedir ao poder legislativo o executivo parece
realizar alguma ou algumas das questões propostas?”909.
A análise das respostas dadas pelas diferentes associações, bem como
das atas das sessões semanais, indiciam que a questão que mais preocupava
os ativistas era o estado deficitário das suas associações e as perspetivas de
desenvolvimento e integração do movimento. O tema da Federação, que vinha sendo largamente debatido na imprensa operária de Lisboa e do Porto,
é ali abordado com base em dois estudos produzidos no seio da Sociedade
dos Artistas Lisbonenses e publicados em A Federação – Disposições gerais sobre a forma de organizar a lei da associação federal, de José António
Dias em 1857, e Bases para a Federação das Associações, de António
Joaquim de Oliveira, José Ferreira da Conceição, Francisco Gonçalves
Lopes, A. J. Pereira Serzedelo Jr., Francisco de Sousa Brandão, Francisco
Vieira da Silva, J. V. Cunha Sargedas e José António Dias, em 1858910.

“Congresso Social”, A Federação, 14 de outubro de 1865.
Goodolphim, A Previdência, 116-118.
909
Citadas por Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 461-466.
910
Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 461-466.
907
908
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Ilustração 62 - Inauguração do I Congresso Social
descrita no jornal operário A Federação911.

Em conformidade com a doutrina liberal, discute-se o contributo das
associações para a instrução popular, nomeadamente através da organização de aulas noturnas de ensino primário, assim como na esfera da prote911

A Federação: folha industrial dedicada às classes operárias, 14 de outubro de 1865.
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ção social e a assistência pública, pugnando-se pela necessidade de federação das associações de socorros mútuos como forma de potenciar um
movimento de previdência. Não se deixou, todavia, de prever a relação
entre o movimento associativo e o Estado, concluindo-se pela necessidade
de requerer ao governo a valorização, por meio de uma lei, das condições
sobre que se devem fundar as associações de socorros mútuos, bem como
a criação de uma comissão central encarregada de “vigiar e propor medidas tendentes aos melhoramentos sociais”. Conforme detalhadamente
descrito no capítulo sobre o enquadramento legal, esta última proposta
teve concretização e resultados significativos912.
6.3.2 Congressos das Associações Portuguesas (1882-1883)
A década de 1880 é marcada pela emergência de celebrações cívicas concorrenciais às religiosas, como o Tricentenário de Camões ou o
Centenário de Pombal. Estas integraram um período relevante no processo de massificação da intervenção política, no qual o emergente Partido
Republicano Português (PRP) mobiliza a população numa grande manifestação de nacionalismo e no qual tem lugar o Primeiro Congresso das
Associações Portuguesas, em 1882. Segundo Magalhães Lima, grão-mestre da maçonaria portuguesa, “os centenários, as exposições e os congressos são três aspetos da civilização moderna”913.
A preparação do congresso iniciou-se com muita antecedência, sendo o
seu programa anunciado na sala da Associação dos Jornalistas e Escritores,
a 3 de junho de 1881, por uma Comissão Promotora do Congresso das
Associações Portuguesas, composta por Pinheiro Chagas, Henrique Midosi,
Teófilo Braga, Eduardo Maia, Costa Goodolphim. O programa versava que:
“I. Pelas diferentes associações de Lisboa será celebrado no dia 10
de junho de todos os anos uma assembleia geral ou congresso
dos representantes de todas as associações reunidas para o fim de
apreciar as condições do sucessivo desenvolvimento social, intelectual e económico do país;
II. Tomam parte no congresso as associações legalmente constituídas,
que expressamente aderirem a este pensamento e que se acham
enumeradas na tabela da ordem e formação de marcha do cortejo
cívico triunfal;
912
913

Goodolphim, A Previdência.
Lima, Episódios da Minha Vida, 115.
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III. a comissão promotora do congresso, por delegação da Associação
dos Jornalistas e Escritores Portugueses, convida para uma sessão solene e pública numa das salas dos paços do concelho, no
dia 10 de junho de 1881, os presidentes das assembleias gerais e
direções das associações, que se queiram fazer representar naquela sessão inaugural, abrindo-se a sessão à 1 hora da tarde”914.
Dia 10 de junho de 1881 reuniu-se na Sala de Sessões da Câmara
Municipal de Lisboa a Sessão Solene do Congresso das Associações
Portuguesas, presidida por Pinheiro Chagas, à data presidente da Associação
dos Jornalistas e Escritores, e secretariada por Costa Goodolphim e o então
socialista Eduardo Maia. Os discursos inaugurais refletem com eloquência
a relevância dada ao associativismo pelos então dirigentes republicanos,
defendendo Pinheiro Chagas que
“O princípio da associação tinha em si o gérmen fecundo para a
solução de todos os problemas sociais, pelo desenvolvimento lógico e
racional do seu predomínio esclarecido, pela luz da ciência, e longe
da influência dos sectarismos apaixonados que prejudicavam todas
as causas. Que era gloriosa a missão do congresso das associações e
poderia ser cumprida cabalmente, se ele soubesse, na sua obra de paz
e união, afastar de si a influência das paixões partidárias”.
Segue-se o que viria a ser o primeiro presidente da república portuguesa, Teófilo Braga, que
“Recordou que este dia comemorava dois factos importantes:
congregação de todas as forças vivas do país para um renascimento
nacional, e a morte de Vieira da Silva, o apostolo da associação, o que
primeiro congregara as classes do trabalho e as chamara à consciência da sua importância social (…) que o congresso vinha disciplinar
esses núcleos robustos em que estavam associadas a industria, o comercio, a educação, o socorro mútuo e a própria caridade (...) que a
união das associações no centenário representava a do principio federativo, da concentração das forças ativas do país, para a regeneração
de si mesmas pelos esforços da sua própria iniciativa”915.
Sala da associação dos jornalistas e escritores 3 de junho de 1881. A comissão Promotora
do congresso das associações portuguesas – Pinheiro Chagas, Henrique Midosi, Teófilo
Braga, Eduardo Maia, Costa Goodolphim.
915
Acta da fundação solene do Congresso das Associações Portuguesas (Sala das sessões
da CML), 10-10-1881.
914
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A comissão organizadora deste congresso916, que tinha como objetivo
aprofundar o debate encetado em 1865 sobre a progressão do associativismo
e da previdência, é integrada por elementos ligados ao CPMCL, e novos protagonistas, como os dirigentes do republicanismo emergente. A esta comissão juntar-se-ão ainda os principais dirigentes do jovem Partido Socialista
Português, Azedo Gneco e Antero de Quental, eleitos como representantes
da Associação dos Trabalhadores917. Segundo o seu relatório, “a comissão
promotora era composta na sua maioria por conservadores dedicados às associações operárias, e portanto professando princípios democráticos mais ou
menos pronunciados de republicanos, e de uma minoria de socialistas”918.
Não obstante, pretendendo reunir todas as tipologias de associações e sensibilidades, os promotores acordam num conjunto de propostas de modernização e reforma na esfera da previdência, proteção social e educação. O regulamento reflete a tendência crescente de privilegiar a ação coletiva, tendo sido
aceites, discutidas e publicadas todas as propostas de resolução enviadas pelas
instituições participantes. As votações foram nominais, por associações e por
indivíduos, mas sendo “válidas as resoluções que obtiverem maioria relativa
de votos, prevalecendo a maioria coletiva sobre a maioria individual”.
A mobilização para este fórum foi inédita, sendo expedidas 380 circulares e publicados anúncios nos jornais da capital e províncias, assegurando-se a participação de 150 associações de socorros mútuos, educação
e recreio, agrícolas, comerciais, industriais, científicas, de instrução, beneficências, etc. É prevista desde logo a criação de um conselho permanente das associações, encarregado da organização de congressos futuros.
Estes encontros repetir-se-ão anualmente até 1885, organizados por duas
Comissão provisória aprovada por aclamação: Eduardo Coelho, António Polycarpo da
Silva Lisboa, Luis Pinto Moutinho, Teofilo Braga, Casimiro Freire, Costa Goodolphim,
António Joaquim de Oliveira, José António Dias, João José de Sousa Teles, J.J. Antunes
Rebelo, Henrique Midosi, Nobre França, Agostinho José da Silva, F.M. de Sousa Brandão,
Germano António Quintão, Gonçalves Vivas, Ribeiro Gonçalves, Pinheiro Chagas, Rosa
Araújo, Gonçalves Macide e Simões Raposo em 19 de junho de 1911. Em conformidade
com a autorização recebida na assembleia de 10 de junho, na primeira reunião da Comissão
em 14 de junho de 1881 foram propostos para fazer parte desta comissão os srs. Exódio de
Azedo Gneco, António José Pereira Serzedello Junior, Francisco Gonçalves Lopes, José
Elias Garcia, E. Sabino de Sousa, Miguel Justiniano Correia e Silva, Leonardo Torres.
Decidiu-se que a direção da mesma seria composta por um Presidente, Francisco Maria
de Sousa Brandão e dois Secretários: Costa Goodolphim e Eduardo da Maia. Comissão
Organizadora do Congresso, Acta n.º 1 de 14 de Junho de 1881.
917
O Protesto Operário, 2 de julho de 1882.
918
O Protesto Operário, 5 de novembro de 1882.
916
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juntas departamentais, do Norte e do Sul. A Junta Departamental do Sul
foi ainda convidada a participar no Congresso Científico Internacional das
Instituições de Previdência de 1883, em Paris919.
Procurava-se aprofundar os debates iniciados em 1865-1866 e abordar um conjunto de novas questões relacionadas com outras tipologias
associativas, bem como com a relação das associações com o Estado. O
peso do protagonismo dos dirigentes republicanos e socialistas neste encontro assegurou uma maior politização dos debates do que sucedera no
Congresso Social de 1865-1866.
A ordem do dia do congresso era extensa e diversificada. O primeiro
ponto a debater resultava dos debates e estudos subsequentes ao congresso
anterior, focando a reorganização das associações, especialmente de socorros mútuos. Nesta discussão previa-se abordar as seguintes questões:
a) Federação das associações para o estabelecimento de funções
e serviços comuns; b) Criação de associações típicas. Elaboração
de uma lei estabelecendo preceitos gerais para as associações; c)
Reorganização sobre dados estatísticos; d) Criação de associações
especiais para a inabilidade; e) Criação de um banco das associações; f) Bases da sua organização; g) Meios de obter casas para as
associações; h) Criação de um jornal das associações; i) Propaganda
dos princípios associativos.
Sendo a tese com maior interesse no presente estudo, importa a sua
análise detalhada. O parecer da comissão encarregada de estudar esta
questão foi apresentado na sessão de 12 de junho de 1882 e, após longa
discussão, aprovado – sistematizado assim a primeira estratégia de desenvolvimento e integração do movimento mutualista em Portugal.
A proposta essencial era que todas as associações de socorros mútuos
existentes nos grandes centros de população formassem uma federação.
Esta teria como órgão soberano uma assembleia federal, constituída por
dois delegados eleitos anualmente pelas associações federadas. A projetada estrutura federativa tinha como principais propósitos estudar, homogeneizar e criar economias de escala no seio do movimento.
Deveria coordenar a estatística anual das associações, em presença
dos elementos que lhe fossem fornecidos pelas federadas e formular uma
tabela de quotas e subsídios, para ser adotada em todas as associações federadas, uniformizando assim a oferta e mitigando os efeitos nefastos da
Junta do Departamento do Sul, Primeiro Congresso das Associações Portuguesas:
realizado na Câmara Municipal de Lisboa desde 10 a 18 de junho de 1882.
919
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concorrência. Para a rápida concretização deste objetivo pugnava-se para
que fosse aprovado o adjunto modelo de mapa estatístico apresentado, a
fim de ser adotado por todas as associações de socorros mútuos e fazer
parte dos seus relatórios anuais.
O projeto estabelecia desde logo um limite máximo de subsídios diários,
bem como de idade para a ingressão nas associações (60 anos), e propunha
que se consensualizasse uma tabela comum relativa às quotas e sua graduação. Pugnava ainda como conveniente que as caixas de pensões na inabilidade
formassem associações especiais, que poderiam continuar anexas às caixas de
socorros na doença, tendo as tabelas de quota e subsídio, o cofre e a escrituração completamente separados. Reafirmava finalmente a necessidade de organização de um serviço comum de socorros médicos (incluindo o fornecimento
aos doentes de aparelhos cirúrgicos) e farmacêuticos, de cobrança, etc.
No que respeita à organização interna, propunha-se que estas assembleias julgassem em única instância os conflitos levantados entre as associações federadas, ou entre os sócios e os corpos gerentes das mesmas associações, e discutissem todos os assuntos que direta ou indiretamente interessem às associações federadas. No que se refere à relação com os poderes
públicos, previa-se que os seus corpos dirigentes se correspondessem com
a junta do departamento a que pertencessem, no sentido de promover tudo
quanto interessar as associações em geral ou à federação em particular920.
No ano seguinte, repete-se o evento e é apresentado e discutido o
Relatório sobre a federação dos serviços clínico e administrativo das associações de socorros mútuos de Lisboa. A comissão de estatística e defesa da
proposta de federação, encarregada de formular as suas bases, começa por
justificar o atraso dos trabalhos por falta de estatísticas prévias, apresentando
uma proposta de Bases para a Federação das Associações, em que os serviços médicos e administrativos das associações de socorros mútuos de Lisboa
seriam organizados em comum. Esta proposta foi realizada com base no
Relatório da comissão de estatística das Associações de Socorros Mútuos,
que apresenta o mapa das instituições existentes em Lisboa em 1880-1882921.
Para além das teses diretamente relacionadas com as instituições mutualistas foram ainda debatidas e aprovadas resoluções: Instrução elemenJunta do Departamento do Sul, Primeiro Congresso das Associações Portuguesas:
realizado na Câmara Municipal de Lisboa desde 10 a 18 de junho de 1882.
921
Junta do Departamento do Sul, Trabalhos Complementares do Primeiro Congresso
das Associações Portuguesas realizado na Câmara Municipal de Lisboa desde 10 a 15
de junho de 1883.
920
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tar, geral, especial e técnica; Princípios gerais a respeito das associações;
Relações associativas com as instituições do Estado e Sociais; Instituições
diversas e outras; Disposições relacionadas com os meios de garantir a
permanência dos indivíduos nas indústrias, a fim de não padecerem injustiças; Solicitação de favores e proteção às associações; Meios de estabelecer
determinadas medidas de higiene pública.
É na segunda edição do Congresso das Associações Portugueses que
é discutida a tese Relações associativas com as instituições do Estado e
Sociais. Esta tese, marcada pelo protagonismo da oposição republicana,
começa por pôr em evidência que o estado deficitário das associações corresponde ao mau estado da nação, do ponto vista “moral e económico”, e
sobretudo de um Estado que exerce uma influência nefasta sobre as associações, entre outras razões destacadas, “devido a uma dívida pública que
absorve o capital e mata o trabalho”.
Finalmente, debate-se as questões:
“Como se explica o desenvolvimento correlativo das associações
de beneficência com as de socorros mútuos? As associações de socorros mútuos que relação têm com o desenvolvimento moral do indivíduo? Os institutos de caridade que relação têm com o estado da
nação? Relações especiais destas duas ordens de associações com as
povoações rurais e urbanas”.
Em resposta a estas perguntas, a tese aprovada defende que onde se
exerce o trabalho industrial, fabril e manufator, as associações perdem progressivamente a sua forma tradicional. Marcado por uma industrialização
tardia e incipiente, Portugal era atravessado por uma rede de confrarias e
hospícios, o que na perspetiva dos congressistas “por si só denuncia o estado das povoações rurais para as quais ela subsiste principalmente”. Era sua
convicção, no entanto, que “o trabalho industrial tendia a emancipar-se da
tradição e das classes parasitas, pela ilustração e pelo espírito de previdência, dois fatores da civilização, produzidos pela concorrência da ciência,
do espírito de independência e da dignidade cívica.
Neste cenário, nos núcleos urbanos, a associação de socorro mútuo
emergia como uma instituição que “denuncia em primeiro lugar, como não
pode deixar de ser, a existência de uma classe industrial com sentimentos e
aspirações, ainda que elementares, de independência e de dignidade, e uma
ordem de ideias morais mais elevadas do que as transmitidas pela tradição,
pela história e pelo estado”.
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As conclusões do conjunto destes debates foram as seguintes: 1.º – que
aperfeiçoando as associações o Estado, numa época mais ou menos próxima será modificado no sentido da moralidade da economia; 2.º – que a
nação não poderá adiantar-se enquanto as associações permanecerem num
estado de inferioridade; 3.º – que sendo as associações uma manifestação
da existência do trabalho produtor, enquanto não se estabelecer um regime
económico que modifique as próprias condições do Estado, as associações
não poderão desenvolver-se senão por esforços sobrenaturais; 4.º – que
enquanto o regime do trabalho moderno não se desenvolver e abranger
o trabalho agrícola, as populações rurais permanecerão no seu estado de
inferioridade moral e económica, divorciadas do proletariado das cidades.
No que respeita ao mutualismo, esta segunda edição do congresso
aprova ainda um parecer relativo a instituições diversas, entre as quais se
destaca a defesa da promoção de caixas económicas escolares, no sentido
de habituar a criança, desde os primeiros anos à prática de economia e
previdência, à imagem do modelo francês922.
Apenas estes dois primeiros congressos mereceram a edição das suas
atas e conclusões, e foram seguramente aqueles em que foi assegurada
uma maior mobilização e impacto social. Sabemos pelas notícias de imprensa que a convergência alcançada entre republicanos e socialistas foi-se
deteriorando, sendo crescente a crítica dos segundos ao rumo tomado pelo
Congresso, lamentando “o estado deplorável e os sucessivos erros tomados pelos líderes republicanos”923.
Os socialistas assumiram essa divergência ao promover em paralelo com a última edição do Congresso das Associações Portuguesas de
1885, o primeiro Congresso Operário, que reunia na associação de classe
dos ferreiros, as primeiras associações de vocação sindical924. De resto, o
Congresso só voltaria a reunir em 1890, já com uma maior preponderância
das associações socialistas.
Junta do Departamento do Sul, Trabalhos Complementares do Primeiro Congresso das
Associações Portuguesas realizado na Câmara Municipal de Lisboa desde 10 a 15 de junho
de 1883.
923
“Congresso das Associações”. O Protesto Operário, 22 de junho de 1884. Na verdade,
a maioria dos eleitos do Congresso nas juntas eram republicanos. Por exemplo, para a
Junta Departamental do Sul foram eleitos 15 republicanos, 8 regeneradores e apenas 2
socialistas: “Junta departamental do sul”. O Protesto Operário, 22 de junho de 1883.
924
“Congresso Operário”. O Protesto Operário, 10.5.1885.
922
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6.3.3 Congresso das Associações de Socorros Mútuos de 1890
Por iniciativa da Associação Humanitária Camões, foi organizado o
I Congresso das Associações de Socorros Mútuos, na sala de sessões da
Câmara Municipal de Lisboa, em fevereiro de 1890. Estiveram representadas 46 associações por 92 delegados. Este fórum distingue-se consideravelmente dos seus predecessores, sobretudo no que respeita ao esforço de
envolvimento das bases associativas.
Destaque-se o primado da representação coletiva, sendo convidadas
as associações a fazer-se representar925, especificando que se deveria convocar uma assembleia geral para a eleição de delegados926, cujos nomes
foram previamente publicados na imprensa operária927. Os mandatos dos
delegados, com o timbre da associação, foram revistos por duas comissões, uma do Norte e outra do Sul928.
Os seus promotores publicitaram assim a ideia de que este conclave era o legítimo representante do movimento coletivo, repudiando a
sua partidarização, ainda que na sua direção tenham participado o republicano Costa Goodolphim, o socialista Luís Figueiredo e o anarquista
Bartolomeu Constantino. Segundo O Protesto Operário, durante a organização do Congresso das Associações de Socorros Mútuos de 1890, “um
grande número de associações tem já aderido ao congresso promovido
pela Associação Humanitária Camões. Muitas dessas associações têm já
eleito mesmo os seus delegados. Veremos se desta vez o congresso das
associações, tão bem iniciado em 1881, corresponde aos fins para que é
convocado. O primitivo congresso, como se sabe, foi escangalhado pela
ambição política dos republicanos, que fizeram da eleição da junta departamental do Sul uma questão partidária. Desta vez, porém, o congresso
compõe-se apenas de associações de socorros-mútuos, não podendo ser
eleitos delegados senão os sócios dessas associações”929.
Aprofundam-se também as práticas democráticas no que respeita à
direção dos trabalhos. Um regulamento geral elaborado pela comissão organizadora foi discutido e votado na primeira sessão dos congressos930. A
O Protesto Operário, 10 e 24 de maio de 1885.
O Protesto Operário, 1 de julho de 1889.
927
O Protesto Operário, 15 de setembro de 1889.
928
O Protesto Operário, 3 de janeiro de 1892.
929
O Protesto Operário, 18 de agosto de 1889.
930
O Protesto Operário, 14 de julho de 1889.
925
926
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assembleia elegeu igualmente as mesas e as comissões, de verificação de
poderes, de dar parecer sobre cada ponto da ordem de trabalhos, etc.931.
Verifica-se ainda, na construção das teses e resoluções, um empenho
crescente em envolver as associações de base, que eram convidadas a enviar “quaisquer teses sobre assuntos de interesse para estas associações”.
Finalmente, os delegados podiam apresentar novas propostas e moções
durante as assembleias932, enviando-as para a mesa e submetendo-as à
apreciação das comissões de pareceres, ou diretamente à votação933.
A primeira tese discutida nesta assembleia foca-se na relação entre o
movimento mutualista e o Estado, considerando“as associações de socorros mútuos um poderoso auxílio das classes menos abastadas, aliviando o
Estado dos grandíssimos encargos que teria para ocorrer às necessidades
provenientes da doença e decrepitude de tão avultado número de cidadãos,
que se encontram agremiados nestas instituições”,programava-se debater a
pertinência de exigir ao mesmo Estado o auxílio correspondente aos serviços prestados. A base social do movimento justifica o teor da segunda tese
que reivindica a regulamentação legal do trabalho.
Mais uma vez, discute-se neste fórum a questão do enquadramento legal do mutualismo, considerando-se a necessidade de uma lei típica que regule as associações de socorros mútuos, bem como da organização de uma
federação dos serviços clínicos das associações de socorros mútuos, velhas
aspirações que vinham sendo debatidas desde o Congresso Social de 1865.
Finalmente, é tema do congresso, a utilidade de um tribunal arbitral, com
força de lei, onde pudessem ser resolvidas, em última instância, as questões
destas associações e quais os meios a empregar para a sua criação934.
No que respeita à primeira das teses em análise, destaque-se as ainda
modestas reivindicações das associações, comparativamente com o que
se observará no futuro. Aspiravam a ser dispensadas do pagamento da
contribuição de renda de casas ou que o governo ceda gratuitamente uma
casa apropriada para os seus misteres, atendendo a uma por cada bairro.
Defendiam também, ainda imbuídos do espírito liberal de self help, a independência e autonomia das associações, que o auxílio pecuniário às mesmas seja convertido em lei, mas somente por ocasião de crise epidémica,
O Protesto Operário, 2 de fevereiro de 1890.
O Protesto Operário, 20 de outubro de 1889.
933
O Protesto Operário, 2 de fevereiro de 1890.
934
“O Congresso das Associações de Socorros Mútuos”, O Protesto: periódico socialista,
2 de fevereiro de 1890.
931
932
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acreditando que as associações bem administradas, e com uma lei típica
bem organizada, a qual não esqueça a completa separação da inabilidade
do cofre da associação de socorro-mútuo, podiam manter-se desafogadamente e cumprir os seus encargos.
Incluía ainda esta tese outras sugestões de intervenção pública na área
da assistência e previdência social, como a criação de consultórios médicos
noturnos, mantidos pelo município, para socorros às classes pobres. Mais
arrojada era a proposta de desde já representar ao parlamento pedindo a
criação de um pequeno imposto, cobrado nas alfândegas, e lançado sobre a
importação de produtos industriais manufaturados, cujo rendimento deveria ser aplicado a subsidiar os cofres especiais de auxílio aos inabilitados.
As conclusões da segunda tese debatida pugnavam para que a comissão executiva, em nome de todas as associações nela congregadas, fosse
encarregue de representar ao parlamento, pedindo a criação de uma legislação especial do trabalho, onde sejam atendidas as naturais exigências da
vida dos produtores. Ambiciona-se que essa legislação atendesse às principais aspirações operárias em matéria de regulação das relações laborais,
designadamente a fixação do dia normal de trabalho em oito horas, e sua
redução proporcional nas indústrias mais nocivas à saúde; um dia de descanso por semana e nos feriados; a abolição do trabalho de noite tanto
quanto possível para os homens, inteiramente para as mulheres e crianças;
a supressão do trabalho das crianças antes da idade dos 14 anos e a proteção
da infância até à idade dos 18 anos; a responsabilização dos patrões pelos
acidentes de que os operários fossem vítimas durante o trabalho, prestando
para isso caução proporcional ao número de operários que empregassem; e
a criação de fiscais nomeados pelas diferentes associações operárias, para
a fiscalização dos andaimes e bailéus. Decidia-se no sentido de as associações auxiliarem qualquer movimento legal que tivesse por fim reclamar
dos poderes públicos os princípios consignados neste parecer935.
É de destacar o impacto político deste encontro e reivindicações, comprovado na promulgação durante o próprio congresso do Decreto de 10 de
fevereiro de 1890, segundo o qual o governo era autorizado a regulamentar
a organização das associações de socorros mútuos, tendo em vista exercer sobre elas uma fiscalização administrativa “benéfica” e facilitar quanto
possível o seu “desenvolvimento” e “livre expansão”.
“Congresso das Associações de Socorros-Mútuos”, O Protesto: periódico socialista,
9 de fevereiro de 1890.
935
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Respondendo diretamente às reivindicações debatidas, o decreto aponta
como diretrizes para a respetiva regulamentação: que as associações de socorro mútuo sejam dispensadas do pagamento de contribuição de rendas de
casas; que o Estado cederá gratuitamente um edifício para sede das mesmas
associações; que será concedido um auxílio pecuniário às mesmas associações por ocasião de epidemias. É ainda e desde logo prevista a criação de um
tribunal arbitral para regular as questões das associações de socorros mútuos,
devendo na sua organização entrar árbitros eleitos pelas mesmas associações,
bem como a regulamentação do trabalho dos menores e das mulheres, em
estabelecimentos industriais, e a higiene e a segurança nas oficinas936.
No seguimento desta iniciativa legal, o congresso aprova a seguinte moção:
“O congresso das ASM, vendo com agrado o decreto n.º 8, publicado no DG de 11 de fevereiro corrente, faz votos porque no interesse
das associações, parte da doutrina desse decreto seja levada à prática
no mais breve espaço de tempo. Faz também votos para que o governo, atendendo aos interesses das classes produtoras, fixe em 8 horas
o dia normal de trabalho”. Ao abrir da sessão foi lido um ofício do
sr. Ministro das Obras Públicas ao congresso, no qual sugeria que se
nomeasse uma comissão de 5 membros, a fim de auxiliar a comissão
encarregada de proceder aos trabalhos de regulamentação dos assuntos a que se refere o decreto n.º 8. Foi resolvido que esta comissão
saísse da comissão executiva”937.
Em março daquele ano, o Ministro das Obras Públicas convidou a
comissão eleita pela Associação dos Trabalhadores a fim de lhe mostrar os
trabalhos já realizados para levar à prática o decreto n.º 8 de 11 de fevereiro, começando pelo projeto de lei das Associações de Socorros Mútuos
e pela regulamentação do trabalho mulheres e menores. A Comissão não
deixou de lembrar as outras reivindicações, mas o ministro declarou que os
projetos só poderiam ser definitivamente elaborados depois de conhecidas
as resoluções do congresso de Berlim938. Com efeito, todo este processo
integrava uma mais alargada tendência à escala internacional de crescente
intervenção do Estado nas esferas económica e social, que será promotora
de uma também progressiva organização da sociedade civil, no sentido de
influenciar e participar na construção dos Estados Providência.
“Medidas governativas”, O Protesto: periódico socialista, 16 de fevereiro de 1890.
“Montepios”, O Protesto: periódico socialista, 16 de fevereiro de 1890.
938
O Protesto: periódico socialista, 30 de março de 1890.
936
937
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6.3.4 O Congresso do Porto de 1904 e as Ligas Mutualistas
Antecedido por uma primeira reunião magna das Associações de
Socorros Mútuos do Porto em 1903, que decide a organização de um congresso mutualista, é organizado entre 17 e 27 de setembro de 1904 o Congresso
Mutualista no Porto. Entre as suas principais resoluções, destaca-se a criação
de Ligas de Farmácias Mutualistas939. Foi também debatida a legislação mutualista, designadamente o decreto de 1896, considerado desatualizado940.
Infelizmente, não chegaram até nós os debates tidos a Norte, mas as
suas concretizações foram relevantes, designadamente a criação das Ligas
Mutualistas do Porto e depois de Vila Nova de Gaia. A primeira Liga de
Farmácia foi instituída em Coimbra em 1898, abrindo duas farmácias”, empreendimento arrojado, mas de largo alcance económico para as instituições
mutualistas desta cidade”, federando o Montepio da Imprensa da Universidade,
o Montepio Conimbricense, a Associação dos Artistas, a Associação do Sexo
Feminino, o Grémio dos Empregados no Comércio e Indústria941.
Foi esta experiência que inspirou as associações participantes no
Congresso do Porto, que decidiram organizar com as suas reservas pecuniárias a Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto em 1906, abrindo
quatro farmácias, uma em cada uma das grandes zonas populares da cidade942. O Relatório da Direção da Liga das Associações das Associações de
Socorros Mútuos do Porto referente à gerência de 1906, conservado na sua
atual sede, relata o processo de fundação desta nova instituição. A direção
eleita em 31 de dezembro de 1905 para gerir os negócios da liga estabeleceu-se provisoriamente na Sociedade Beneficência Fúnebre Familiar. Foi
necessário realizar os preparativos para a montagem das farmácias resolvendo se alugar quatro casas, uma no extremo oriental, outra no extremo
ocidental, outra na zona norte da cidade e outra no centro, para servir de
depósito e fábrica. Foi ainda necessário adquirir o mobiliário e organizar o
concurso para a nomeação de empregados farmacêuticos e seus ajudantes.
No dia 1 de junho de 1906 realizou-se a inauguração das farmácias da
liga efetuando-se uma sessão solene no salão dos bombeiros voluntários,
à qual presidiu o venerando amigo do princípio associativo o senhor José
Boletim da FNASM, agosto de 1915.
Rosendo, O Mutualismo em Portugal, 493-494.
941
“As associações mutualistas e as ligas de farmácia”, A Voz do Operário, 10 de julho
de 1910, p1
942
Representação das associações de socorros mútuos do Porto, Coimbra e Gaia ao
ministro do fomento, A Voz do Operário, 14 de maio de 1911, p1
939
940
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Cipriano da Costa Goodolphim “que de Lisboa veio expressamente para
nos honrar com a sua colaboração; honraram- nos também com a sua presença os ilustres mutualistas de Lisboa, o senhor Domingos Nunes da Silva
e Lima Bayard. Aderiram desde logo à nova instituição 26 associações do
Porto943 e em 1908 eram já 30 societárias e mais cinco aderentes auxiliares.
No ano seguinte, o relatório da direção noticiava que, “com o auxílio
de dedicados amigos desta liga que faziam parte das direções das associações ligadas, conseguiu-se que na sede da liga e nas farmácias filiais se
estabelecessem consultórios médicos, o que é de alta conveniência não só
para a liga mas também para os associados que assim evitarão de procurar
um médico em uma parte tendo de fazer aviar em outro ponto às vezes
distante as suas receitas”. Era ainda referido que era aspiração da liga a
organização de um serviço clínico das associações filiadas –“de facto o
serviço clínico das associações de socorros mútuos, tal como está montado, não corresponde por forma alguma ao que dele era preciso esperar em
benefício dos associados e em proveito dos cofres associativos”944.
Conforme já aludido, estas estruturas eram formalmente cooperativas
e segundo o preceituado nos estatutos da Liga do Porto, os lucros das farmácias mutualistas pertencentes à liga eram repartidas da seguinte forma
10% para depreciação de móveis, utensílios e frascaria, 25% para fundo de
reserva, 10% para a participação nos lucros ao pessoal técnico e auxiliar da
liga e 55% para serem distribuídos pelas associações societárias e aderentes na proporção do seu consumo945.
Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora dos Aflitos; Associação de Socorros
Mútuos A Fraternidade Cristã; Sociedade de Beneficência Fúnebre Familiar; Associação
Fúnebre Familiar de Ambos os Sexos; Associação Fúnebre Providência para Socorros no
Porto; Associação Liberal de Socorros Mútuos no Porto; Sociedade Auxiliadora dos Artistas
Portuenses; Associação Filantrópica dos Sapateiros; Associação de Socorros Mútuos
Liberdade e União; Sociedade Fidelidade de Socorros no Porto; Associação Montepio dos
Bombeiros e Progresso Portuense; Associação A Lealdade se Socorros Mútuos; Montepio
Prosperidade Portuense; Associação de Socorros Mútuos Dom Pedro V; Sociedade Protetiva
Do Porto; Associação Portuense De Socorro Os Botos Dos Ferreiros E Serralheiros;
Associação Portuense de Socorros Mútuos Infante Dom Henrique; Associação Parturiente
Fúnebre Familiar; Associação de Socorros Mútuos Infante Dom Augusto; Associação de
Socorros Mútuos Príncipe da Beira; Associação de Socorros Mútuos Marquês de Pombal;
Associação A Confiança Mútua de Socorros Mútuos; Associação de Socorros Mútuos
Liberal Dom Pedro IV; Associação União de Todas as Classes do Porto; Associação de
Socorros Mútuos Paz e Liberdade; Associação de Socorros Mútuos Lusitânia.
944
Liga das Associações de Socorros Mútuo do Porto, Relatório da direção e parecer do
conselho fiscal referente à gerência de 1907 (versão publicada em 1908).
945
Liga das Associações de Socorros Mútuo do Porto, Relatório da direção e parecer do
943
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As associações de Gaia também diligenciaram no sentido de criar a
sua própria liga. Segundo o relatório da época, a classe farmacêutica tentou por todos os meios impedir a aprovação dos seus estatutos, que, no
entanto, tiveram alvará em maio de 1906, conhecendo franco progresso
nos anos seguintes, agremiando 6 associações locais. Em Julho de 1910, a
Liga inaugurava o seu novo edifício sede o qual incluía a farmácia da Liga,
consultórios e Caixa Económica, assim como elegantes salas para reuniões
familiares, assembleias, conferências, etc.946.

Ilustração 63 – Edifício da Liga das Associações de Socorro Mútuo
de Vila Nova de Gaia947.

Estas instituições tinham por fim a criação de uma economia de escala,
que permitisse a rentabilização de recursos conjuntos. Em 1911, em representação ao Ministro do Fomento era sublinhado que:
“A liga tem pois seis anos de existência e conquanto não tenha
havido o concurso de todas as agremiações, nem as vendas de medicaconselho fiscal referente à gerência de 1907 (versão publicada em 1908).
946
“As associações mutualistas e as ligas de farmácia”, A Voz do Operário, 3 de julho de
1910, p1
947
I Centenário da Associação Vilanovense de Socorros Mútuo (1882-1982).
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mentos tenham atingido sequer metade das importância que as associações portuenses empregam em medicamentos, está provado a evidencia, pelos benefícios colhidos até esta data que com a formação da Liga
se reduziu fortemente um formidável desperdício que as associações
pobres e débeis como V. Ex.ª sabe, estavam fazendo em detrimento dos
seus associados, na sua maioria operários, sem outro recurso quando
doentes ou inválidos, senão o socorro que elas lhes proporcionam”948.
6.3.5 O Congresso de Lisboa de 1906
Sobre o Congresso de Lisboa de 1906, todavia, há notícias do mesmo
publicadas em A Vanguarda, designadamente a representação entregue ao
Ministro das Obras Públicas pela comissão executiva formada por José
Ernesto Dias da Silva Lima, Lima Bayard, Constâncio de Oliveira Silvério,
António Pereira Nunes da Silva, Feliciano José Rodrigues da Silva e Manuel
Marques, que no cumprimento do mandato de que fora investida vinha apresentar as recomendações de caráter mais urgente que tinham sido unanimemente votadas e correspondiam às aspirações das instituições mutualistas.
No preâmbulo da representação, os seus autores argumentam, sustentados no inquérito oficial de 1898 [estudo de Guilherme Santa Rita, já
analisado], segundo o qual a população mutualista de Lisboa ascendia já a
102052 associados, que:
“as associações de socorros mútuos são valiosos organismos sociais
que bem merecem a atenção sincera e cuidada dos estadistas que prezam a prosperidade pública e o bem-estar das classes populares que
a compõem. É que se não fosse o auxílio prestado a grande parte
da população por estas instituições, bem maior seria o dispêndio do
Tesouro público na beneficência oficial”.
Representando o interesse de tão numerosa população, as associações
de socorro mútuo, reunidas no Congresso aludido, formularam um conjunto de recomendações de natureza social que extrapolava em muito a atuação das associações, argumentando que as condições de vida e trabalho
das camadas populares estavam intimamente relacionadas com o estado de
prosperidade das associações, cuja base social se enquadrava maioritariamente nestes estratos sociais.
Representação das associações de socorros mútuos do Porto, Coimbra e Gaia ao
ministro do fomento, A Voz do Operário, 14 de maio de 1911.
948
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Pedem as associações, em primeiro lugar, a abolição do imposto de
consumo, argumentando que entre todas as receitas do Estado nenhuma se
reflete tão perniciosamente sobre a população das associações mutualistas
do que o imposto do consumo, uma vez que a maioria das doenças que
predominam entre o operariado se devem à deficiência da alimentação.
Segundo os congressistas, “revoltante imposto” determina
“O cerceamento da alimentação do pobre, privando-o dos gramas
das substâncias essenciais necessárias à reconstituição dos tecidos do
seu organismo, gastos com o esforço do seu trabalho ou com as lucubrações do seu cérebro. Daí a existência da maioria dos doentes das
associações de socorros mútuos que necessitam mais de alimentação
do que de socorros médicos e farmacêuticos”.
Para além de apresentarem propostas no âmbito da política fiscal do
Estado, as associações mutualistas reivindicam ainda o apoio oficial a outras tipologias associativas, as sociedades cooperativas edificadoras de casas
para operários, para que essas instituições se possam desenvolver “criando
bairros saudáveis, acabando-se com os casebres imundos, onde os desgraçados não encontram nem alegria nem condições higiénicas de existência.”
Mais uma vez relacionando as condições de vida operária com a missão do mutualismo, a comissão sublinha que:
“Ninguém desconhece as condições deploráveis em que vive a
maior parte da população associativa da capital pelo que diz respeito
à higiene das habitações. Inúmeros são os relatórios de médicos distintos justificando tal causa como origem e existência de muitos doentes,
chamando para tal facto a atenção das direções das associações mutualistas. Todos nós temos tido ocasião de entrar em prédios habitados
por operários com parte de doente nas associações, onde o mau cheiro
é verdadeiramente insuportável para quem pouco ali se demora, sendo
os efeitos sensivelmente deletérios para os moradores, o que se revela
bem nas fisionomias macilentas, nos sintomas de anemia e de todos os
males resultantes desse um sangue enfraquecido pela insuficiência de
oxigenação e por uma forte absorção dos gérmenes de infeção”.
No que respeita às políticas públicas diretamente relacionadas com
o movimento mutualista, os congressistas reivindicaram ainda que o governo desse cumprimento à disposição do artigo 45.º do decreto de 2 de
outubro de 1896, relativo à concessão gratuita de edifícios para sede de
associações de socorros mútuos, frisando que muito embora tivesse passa340
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do já uma década sobre este compromisso, e ao longo desse largo espaço
de tempo terem sido diversas as reclamações para a concretização prática
desta concessão, as associações de socorros mútuos não lograram ver realizada tão valiosa promessa.
Não considerando o inquérito levado a cabo pelo ministério das obras
públicas, suficientemente detalhado, ambicionavam também que se fizesse
um “profundo completo e verdadeiro” inquérito, por uma comissão nomeada oficialmente, para estudar a vida interna das associações mutualistas de
Lisboa. Considerava-se pertinente que este exame se estendesse às associações de todo o país, feito por distritos ou concelhos, da maneira mais prática
e rápida, apurando-se assim quais as associações que, em virtude do seu
limitado movimento associativo, se deviam fusionar, a fim de constituir
instituições mais vigorosas e de modo a satisfazer cabalmente os fins a que
devem sua existência. Pretendiam também identificar as associações que,
em consequência do seu desequilíbrio financeiro, não conseguiam manter
os compromissos consignados nos seus estatutos e nos termos da legislação
vigente, o que exigia, na opinião dos congressistas, a sua dissolução e a
distribuição equitativa dos seus associados por outras associações.
Aspirava-se que os resultados deste inquérito informassem a elaboração de uma nova lei orgânica das instituições mutualistas, que deveria
igualmente considerar os votos dos congressos associativos. Os votos do
congresso de 1906 incluíam um conjunto de recomendações práticas tendentes a assegurar a sustentabilidade e fiscalização das mutualidades949.
Recomendavam que se fixasse os subsídios e a taxação de cotas, por idades, períodos
e sexos, de tipos iguais; que se uniformizasse e simplificasse a “escrita” das associações
num modelo único para todas as associações, de forma a que os sócios pudessem verificar
as quantias entradas e saídas devidamente documentadas; que se consignasse o dever das
associações produzirem estatísticas anuais, publicadas nos relatórios, de morbilidade e mortalidade, por profissões e idades, e do número de “partes de doente” que cada sócio desse
durante esse período; que fosse fixada a percentagem mínima sobre a receita bruta para os
encargos dos serviços clínicos e administrativos; que o conselho regional fosse composto de
oito membros eleitos anualmente de entre os delegados das associações de socorro mútuo
e presidido por um delegado do governo; que os delegados ao conselho regional fossem
eleitos pela sua associação, excluindo médicos, farmacêuticos, ajudantes de farmácia, bem
como todo e qualquer indivíduo que recebesse remuneração, quaisquer proventos ou tivesse
contratos com as associações; que se promovesse a fiscalização direta das associações pelos
membros do conselho regional, todas as vezes que assim o entendesse, dividindo entre si
este trabalho; que as reformas dos estatutos só tivessem validade depois de revistas e aprovadas pelo conselho regional e alvará sancionado pelo governo, sendo o parceiro do conselho regional, publicado no diário do governo conjuntamente com os estatutos; que fosse
criado um tribunal superior para o julgamento em última instância das eleições dos tribunais
949
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6.3.6 Congresso Nacional das Mutualidades de 1911
Como sublinha Vasco Rosendo, as recomendações do Congresso
Nacional das Mutualidades de 1911 consubstanciam um ambicioso programa de previdência social, nas suas vertentes livre e obrigatória950. Presidido
pelo primeiro Presidente da República Portuguesa, Teófilo Braga, e com
a participação de vários membros do novo executivo, este congresso assumia uma natureza quase oficial, não fora o facto dos novos governantes
serem simultaneamente ativistas de longo tempo. Álvaro Garrido e David
Pereira defendem também que, no período republicano, os grandes avanços em matéria de reforma social resultam de propostas veiculadas pelo
movimento mutualista, verificando-se uma intensa cooperação e sobreposição entre as lideranças políticas republicanas e as mutualistas951.
Na sua obra clássica, Vasco Rosendo enumera as 297 associações participantes, bem como o título das 21 teses discutidas e aprovadas. Importa
aqui, por isso, analisar os postulados e propostas veiculados e o seu significado no processo histórico, no que respeita sobretudo ao papel do mutualismo
no primeiro ensaio de construção de um Estado Providência em Portugal.
No seu conjunto, as resoluções do congresso refletem sobre diferentes
esferas da vida social, incidindo desde logo sobre a questão da previdência, defendendo o apoio oficial às associações de socorros mútuos através
de isenções fiscais, mas também sobre a questão das subsistências, reivindicando uma reforma estatal, e ainda sobre as questões do trabalho,
pugnado pela regulamentação das relações laborais.
regionais; que fossem grátis e isentas de toda a forma de selo e quaisquer emolumentos as
reclamações feitas ao conselho regional, tribunal arbitral e outras estações superiores por
um ou mais associados contra os preceitos da lei ou quaisquer dos corpos sociais, sendo
igualmente extensiva esta isenção aos documentos de quantias recebidas pelos sócios ou
seus herdeiros; que fosse completamente proibida durante 10 anos a fundação de novas
associações de socorros mútuos, salvo disposição da primeira conclusão; que se determine
a federação de todos os serviços clínicos e administrativos; que a mesma comissão estude
a forma da organização do uma caixa de reformas e na inabilidade para a classe operária;
que sendo um dever de humanidade respeitar a situação precária dos inabilitados, o estado inclua uma verba no orçamento destinado a auxiliar as associações de inabilidade que
tenham déficit, a fim de não interromper os pequenos direitos adquiridos pelo operariado,
os quais dificilmente serão mantidos pelos escassos de recursos dos próprios interessados.
“Congresso Mutualista”, Vanguarda, 11 e 12 de setembro de 1906.
950
Rosendo, O Mutualismo em Portugal.
951
Garrido e Pereira, Economia Social, 173.
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Ilustração 64 - Organizadores do Congresso Nacional da Mutualidade em 1911952

Deverá destacar-se como o corolário de toda a reflexão desenvolvida
neste período de emergência do mutualismo, as teses relativas à segurança
contra a inabilidade e reformas, que vão também ao encontro das tendências
internacionais, prevendo uma gestão intermediada pelo associativismo e a
contribuição do Estado e patronato das caixas de inabilidade e a criação pelo
Estado com contribuições obrigatórias de caixas de reformas. O congresso
pronuncia-se ainda sobre a assistência a viúvas e órfãos, a mutualidade escolar, materna e infantil, a habitação e a higiene social, prevendo sempre a
intervenção do Estado em parceria com o movimento associativo.
Defende ainda a criação de uma direção geral do trabalho e previdência
social, com funcionários nomeados pelas federações de classe e de socorro
mútuo, sugere a organização de um congresso geral de cooperativismo e de
assistência pública e funda a Federação Nacional das Associações de Socorros
Mútuos, com vista à permuta de relações com as congéneres estrangeiras.
As resoluções do congresso mutualista de 1911 assentam numa nova
conceção de redistribuição da riqueza, prevendo já a comparticipação do
patronato e do Estado:
952

Ilustração Portuguesa, 17 de julho de 1911.Hemeroteca Municipal de Lisboa.
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“Sendo o produto de toda a produção dividido por salário, acumulação de capital e impostos para o Estado, entende que estes elementos
reunidos: operário, patrão e Estado devem ser solidários na repartição
dos proventos adquiridos da produção” e que “tendo o Estado o imperioso dever de zelar pelos interesses nacionais e de prover às necessidades dos trabalhadores de onde provem toda a riqueza”953.
Reivindicando explicitamente a intervenção do Estado, os mutualistas não descuram o controlo democrático do processo pelas mutualidades livres, propondo a criação de comissões eleitas pelas associações para
gerir as caixas de seguros e a criação de uma “direção geral, que terá a
ser cargo preparar toda a legislação social e fiscalizar diretamente o seu
cumprimento”. Não deixam de sublinhar a necessidade de respeitar “os
bons princípios de uma democracia pura e sã”, e assim a obrigatoriedade
de “os funcionários que superiormente forem dirigir essa direção geral
serem nomeados por indicação das federações das associações de classe e
de socorro mútuo”954. Com efeito, o dirigente da Federação Nacional das
Associações de Socorros Mútuos, Francisco Grilo, seria cooptado para o
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, criado em abril de 1916955.
Para além da proteção social, como já aludido, a questão das subsistências tinha um papel preponderante na ordem de trabalhos do movimento.
No congresso de 1911 apela-se não apenas para a anulação dos impostos
sobre o consumo mas para a sua substituição por impostos diretos sobre
património e rendimentos e para a liquidação do regime protecionista,
designadamente sobre o comércio de cereais, uma “proteção excessiva e
iníqua que resulta na carestia do pão, elemento essencial da alimentação e
predominante na da grande maioria dos portugueses”. Nesta tese, é sublinhado desde logo o papel do cooperativismo no combate ao lóbi moageiro
e à falsificação da qualidade dos géneros alimentares, pugnando-se já pela
federação das sociedades cooperativas956. A questão da habitação insalubre volta a ser ventilada, defendendo-se a construção de casas económicas
pelo Estado, mas também o papel do cooperativismo neste propósito957.
Santos, “Tese VII. Da Mutualidade na situação e futuro do Proletariado: contribuições
para o seu estudo e solução”.
954
Primeiro Congresso Nacional de Mutualidade: teses, atas das sessões e documentos, 532.
955
Rosendo, Mutualismo em Portugal: dois séculos de história e suas origens, 494-502.
956
Irwin, “Tese II: Da ação da mutualidade na aquisição das subsistências. Do papel do
Cooperativismo”.
957
Primeiro Congresso Nacional de Mutualidade: teses, atas das sessões e documentos,
543-544.
953
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No mesmo fórum, na tese Da Mutualidade na situação e futuro do
Proletariado, exige-se desassombradamente “o imposto único sobre o capital ou progressivo sobre o rendimento como salutar e justo” a par da
“abolição completa do imposto sobre o consumo e real de agua, bem como
os que pesam sobre géneros de primeira necessidade”, reclamando-se à
jovem república que de forma a “legislar amplamente em favor da grande
obra solidária e de justiça que os trabalhadores reclamam para que no futuro seja garantido o salário de repouso e no presente a abolição completa do
imposto de consumo”, que este acabe com a “anacrónica e injusta rede de
impostos por cuja malha se escoa muito peixe graúdo, substituindo o atual
regime por um sistema tributário que estabeleça os princípios de equidade
perante todos os cidadãos na esfera dos seus recursos”.
Destaque-se também, nesta tese, a relação direta estabelecida entre a
instrução popular e a participação associativa, propondo a promulgação de
uma lei obrigatória a fim de fazer agrupar em associações concelhias todos
os indivíduos nas condições “até hoje postas em uso” e estabelecer escolas
móveis diurna e noturnas nos respetivos concelhos958.
Finalmente, é de destacar a fundação da Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos (FNASM), destinada a promover a defesa de todos os direitos consignados nas leis e que digam respeito às agremiações
federadas e o estudo de “todas as questões que interessam à mutualidade no
nosso país”959. Foram aclamados como presidentes e membros honorários
Santos, “Tese VII. Da Mutualidade na situação e futuro do Proletariado: contribuições
para o seu estudo e solução”.
959
Finalmente concretizado o projeto de meio século, federação previa concretizar o seu
programa: “a) Procurando a união de todos os mutualistas portugueses, por intermédio das
suas associações, ligando-os pelos laços da solidariedade e da fraternidade servindo de
centro permanente de relações entre as instituições federadas; b) Prestando às associações
federadas todos os esclarecimentos, acerca das leis e regulamentos em vigor e que
interessam à mutualidade; c)Propondo e solicitando do Estado os meios de auxílio que julgar
indispensáveis às associações de socorros mútuos, a revisão da legislação que diretamente
lhes interessar e apresentando perante as instâncias oficiais quaisquer pareceres ou votos da
sua competência; d) Acompanhando nos tribunais e nas repartições públicas os processos
e as pretensões das associações federadas; e) Promovendo e auxiliando a propaganda por
meio de conferências e escritos, em benefício das instituições de previdência, procurando
assim realizar a mutualização dos portugueses e especialmente nas localidades, onde ainda
não esteja organizado o socorro mútuo; f) Publicando um boletim, destinado a registar o
seu movimento social, o movimento mutualista do país e internacional, e a divulgar todos
os trabalhos porventura já realizados, ou que de futuro se empreendam sobre todos os
assuntos que interessam às associações federadas; g) Mantendo relações de reciprocidade
com as federações e associações similares estrangeiras e com todas as outras associações
958
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Teófilo Braga, presidente do governo provisório da República, Bernardino
Machado, Ministro dos Negócios Estrangeiros, o coronel António Xavier
Correia Barreto, Ministro da Guerra, e Manuel Brito Camacho, Ministro
do Fomento. Para além de uma Comissão Executiva. foram criadas duas
comissões regionais, de Lisboa e do Porto, e uma comissão instaladora da
Liga de Farmácias Lisboa960.
A federação assumia-se como representante do movimento social junto do Estado e produtora de conhecimento sobre o modelo mutualista. Os
estatutos da FNASM estabeleciam que esta se destinava a defender de
todos os direitos consignados nas leis e que digam respeito às agremiações federadas e estudar todas as questões que interessam à mutualidade.
Previa concretizá-los seguindo o seguinte programa:
“a) Procurando a união de todos os mutualistas portugueses, por
intermédio das suas associações ligando-os laços da solidariedade e da
fraternidade, servindo de centro permanente de relações entre as instituições federadas; b) Prestando às associações federadas todos os esclarecimentos, acerca das leis e regulamentos em vigor e que interessem
à mutualidade; c) Propondo e solicitando do Estado os meios de auxílio
que julgar indispensáveis às associações de socorros mútuos, a revisão
da legislação que diretamente lhes interessar e apresentando perante as
instâncias oficiais quaisquer pareceres ou votos da sua competência; d)
Acompanhando nos tribunais e nas repartições públicas os processos e
as pretensões das associações federadas; e) Promovendo e auxiliando
a propaganda por meio de conferências e escritos, em beneficio das
instituições de previdência, procurando assim realizar a mutualização
dos portugueses e especialmente nas localidades onde ainda não esteja
organizado o socorro mútuo; f) Publicando um boletim, destinado a registar o seu movimento social, o movimento mutualista do país e internacional, e a divulgar todos os trabalhos porventura já ou que de futuro
se empreendem sobre todos os assuntos que interessem às associações
federadas; g) Mantendo relações de reciprocidade com as federações e
associações similares estrangeiras e com todas aa outras associações
nacionais; h) Convocando em períodos determinados, congressos nacionais e regionais de
mutualidade, de acordo com as respetivas comissões executivas; i) Organizando concursos
especiais entre nacionais e estrangeiros residentes no país, para apresentação de memórias
ou monografias de assuntos de mutualidade previdência.
960
Primeiro Congresso Nacional de Mutualidade: relatório, teses, atas das sessões e
documentos.
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nacionais; h) Convocando, em períodos determinados, congressos nacionais e regionais de mutualidade, de acordo com as comissões executivas; i) Organizando concursos especiais entre nacionais e estrangeiros residentes no país, para apresentação de memórias ou monografias
de assuntos de mutualidade e previdência.
A FNASM tinha como membros ordinários os presidentes das direções das associações federadas, mas também previa a integração de membros honorários, “os mutualistas que tenham prestado relevantes serviços
à causa, concorrendo para o desenvolvimento das associações de socorros
mútuos, proclamados como tais pelos congressos nacionais e regionais”,
e titulares, “os mutualistas nomeados pelo conselho central para fazerem
parte das secções de consulta e estudo dos assuntos da Federação”.
Os estatutos da associação, publicados em 1911, logo após o Congresso
Nacional das Mutualidades, e aprovados pelo ministro do fomento, José
Estêvão de Vasconcelos, ele próprio destacado participante do Congresso
Nacional das Mutualidades, programavam ainda como tarefas a levar a
cabo pela nova estrutura a consulta, propaganda e defesa e administração
do movimento, prevendo:
“Art. 8.º Os trabalhos de consulta manifestam-se em várias secções
técnicas: do contencioso mutualista; do socorro mútuo; do seguro de inabilidade e sobrevivência; da assistência social às viúvas
e aos órfãos; da assistência maternal e infantil; da mutualidade
militar e marítima, etc.
Art. 9.0 As secções de consulta, que só tem existência legal dentro da
Federação, compete o estudo de todos os problemas sociais, inerentes à sua especialidade, e especialmente :
a) Fornecer ao conselho central todos os pareceres e esclarecimentos
da sua competência, que lhe forem pedidos;
b) Elaborar o programa dos concursos, consignados na alínea t) do
artigo 2.º e a classificar as memórias apresentadas;
c) Colaborar no Boletim da Federação e assumir a direção técnica da
secção da sua especialidade do mesmo periódico;
d) Auxiliar o conselho central no cumprimento das suas atribuições.
Art. 10.º Cada de consulta elegerá uma mesa para dirigir os seus trabalhos, que será formada de um presidente e dois secretários.
Art. 11.º Os trabalhos de propaganda e defesa competem a quatro comissões executivas regionais, com sede no Porto, Coimbra, Lisboa
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e Funchal, a quem compete a defesa e propaganda para a mutualizaçao da sua circunscrição, a dos direitos e regalias das respetivas
associações e tudo que diga respeito ao seu desenvolvimento.
Art. 12.º As comissões executivas funcionam de colaboração com o
conselho central, e do cumprimento a todas as deliberações dos
congressos regionais.
Art. 13.º Cada comissão executiva regional será eleita no congresso regional respetivo, e além das suas atribuições, compete-lhes
a organização dos congressos regionais, que serão convocados
pelo conselho central, sob sua proposta.
§ único. A primeira nomeação para as comissões regionais, será feita pelo
Congresso Nacional, e as seguintes pelos congressos que se seguirem.
Art. 14.0 As comissões regionais elegem uma mesa privativa para dirigir os seus trabalhos.
Art. 15.0 Os trabalhos de administração competem a um conselho central, eleito pelo Congresso Nacional de Mutualidade, que superiormente dirige todos os serviços da Federação, e será formado
de um secretário geral, que será o presidente, de dois secretários,
dez vogais, dum tesoureiro e dum arquivista.
Art. 16.º O conselho central cumpre:
a) Representar a Federação em todos os atos públicos e instancias sociais ;
b) O expediente interno e internacional;
c) a Preparação dos trabalhos e a execução das deliberações dos congressos nacionais e regionais, este último de colaboração com as
respetivas comissões executivas;
d) Apresentar anualmente um relatório de todo o movimento da
Federação a todas as associações federadas.
Art. 17.0 Em assuntos de magno interesse para as associações federadas, o conselho central ,poderá reunir a sós ou em sessão conjunta, as comissões executivas regionais, as secções de consulta e os
presidentes das direções das associações federada”.
A FNASM foi assim criada e teve a sua existência profundamente
ligada à doutrina e políticas sociais republicanas. Em 1916 é criado o
Ministério do Trabalho e Previdência Social, para o qual foram cooptados
vários dos seus dirigentes, e o Conselho Nacional de Previdência, onde
veio a ter assento. No mesmo ano a Federação organiza um novo congresso nacional, com a presença do Presidente da República, dos ministros do
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Ilustração 65 - Estatutos da Federação Nacional das
Associações de Socorros Mútuos publicados no
Diário de Governo de 19 de novembro de 1911961.
Estatutos da Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos publicados no
Diário de Governo, 19 de novembro de 1911.
961
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Trabalho e da Previdência Social e do Interior, do Governador Civil de
Lisboa e diversos representantes do presidente do Ministério, os ministros das Finanças, da Instrução, Justiça, Guerra, Marinha e Estrangeiros,
vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, senadores e deputados. Foi
neste congresso apresentada a memória “A criação do Seguro Social
Obrigatório”, anunciando a lei de maio de 1919 que marca uma charneira
na construção do Estado de Providência 962.
6.3.7 Os Congressos Internacionais
Na origem da prática congressista no seio do movimento mutualista
português está a influência dos congressos intergovernamentais e científicos que a antecederam e nos quais participaram estadistas e cientistas
portugueses desde meados do século XIX, quando aderem ao movimento
higienista inaugurado pela primeira Conferência Sanitária Internacional de
1851. Entre estas assembleias, sobretudo depois das mobilizações populares de 1848, destacam-se aquelas que se debruçaram sobre a questão social, como os congressos internacionais penitenciários, de estatística ou de
beneficência, que expressam a crescente influência das várias tendências
de reforma social europeias. Era a “espessa corrente solidarista – onde conviveram liberais, maçons, socialistas e homens de cultura republicana”963.
Sintomáticos do reconhecimento, pelas elites intelectuais e pelos Estados,
da questão social e do associativismo, são de destacar os congressos de
Estatística, fóruns intergovernamentais iniciados em Paris (1855), denunciando um novo interesse pelas novas relações industriais e consequentes
necessidades de assistência e previdência no seio das classes trabalhadoras964.
“Congresso Nacional de Mutualidade”, Boletim da Previdência Social, Outubro a
Dezembro de 1916.
963
Garrido e Pereira, Economia Social, 107
964
Congresso de Paris (1855): Estatística da Causa de Óbitos; Estatística da Alienação
Mental; Estatística das Epidemias; Estatística dos acidentes nas vias de comunicação,
nas estancia de grandes trabalhos, nas minas e nas fábricas industriais; Estatística da
agricultura; Estatística das vias de comunicação; Estatística do comércio exterior;
Estatística da justiça civil; Estatística dos estabelecimentos penitenciários; Estatística dos
estabelecimentos de previdência; Estatística das grandes cidades. Congresso de Viena
(1857): Estatística da mortalidade; Estatística dos hospitais e da organização sanitária
em geral; Estatística da justiça civil e criminal; Estatística da propriedade predial e das
hipotecas; Estatística financeira; Estatística Industrial; Estatística da Instrução Pública;
Relações da Estatística com as ciências naturais; Emprego da Cartografia nas necessidades
962
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Em 1862, o Centro Promotor foi convidado a organizar informações
sobre as associações operárias para apresentar no Congresso de Estatística
de Berlim de 1863. No relatório de António José d’Ávila, na parte respeitante ao associativismo português, pode ler-se:
“O congresso reconheceu a necessidade de se proceder a um
inquérito sobre o estabelecimento de socorros mútuos nos diversos
Estados (Resolução do grupo respetivo que propôs a nomeação de
uma comissão para o efeito), convidando-se as classes operárias a
coadjuvar esse inquérito. Estes factos, naturalmente aliados à recomendação adotada no Congresso de Estatística de Berlim, atrás referida, provocaram os primeiros sinais de preocupação governamental,
face à indesmentível realidade que o associativismo mutualista representava já no tecido social do país”965.
Para além da participação de estadistas, cientistas e homens de letras
neste processo, destaque-se a participação de uma delegação de artífices organizada pelo CPMCL na exposição universal de 1862, no âmbito da qual
se realizou o III Congresso de Beneficência, por iniciativa da Associação
para o Progresso das Ciências Sociais, no qual se reuniram “todos os homens devotos que, nos diversos países, trabalham na sua esfera respetiva
para o melhoramento da sorte das classes pobres e laboriosas”966.
Destaque-se ainda a participação de M. Ribeiro, diretor do Montepio
Oficial noCongrès scientifique international des institutions de prévoyance de 1878967 e de Costa Goodolphim no de 1883 e de 1889, apresentando
memórias sobre o progresso das instituições de previdência em Portugal,
que deram origem às obras já analisadas968. Estes congressos tinham como
especiais da estatística; Estatística Etnográfica. Congresso de Londres (1860): Estatística
da divisão, transmissão e encargos da propriedade predial; Estatística civil e criminal;
Estatística sanitária. Plano Uniforme para a Estatística dos Hospitais, para a estatística
sanitária e para o estudo sanitário da população de todos os Estados civilizados; Estatística
da agricultura, das minas e da indústria metalúrgica; Estatística dos Caminhos de Ferro;
Estatística dos preços e salários; Estatística dos Bancos; Estatística médica dos exércitos;
Recenseamento da População; Estatística Militar Naval; Estatística sanitária militar;
Estatística do Exército e da Marinha; Estatística da literatura. Metereologia: Unidades
estatísticas: pesos, medidas e moedas.
965
Rosendo, O mutualismo em Portugal, 466.
966
Congrès international de bienfaisance de Londres. Londres: Bureau de l’Association
Nationale pour les Progrès des Sciences Sociales, VII.
967
Journal des économistes: revue mensuelle de l’économie politique, des questions
agricoles, manufacturières et commerciales, Juillet 1878.
968
Figaro: journal non politique, 5 de setembro de 1889.
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principal propósito analisar a experiência dos diferentes países em matéria
de progresso do mutualismo, reunindo delegados governamentais e representantes de associações de toda a Europa e Estados Unidos969.
A primeira década do século XX é marcada sobretudo pelo aprofundamento das relações internacionais no seio do movimento mutualista. Depois
daquele que é considerado o I congresso internacional da mutualidade, organizado no âmbito da exposição universal de 1900, onde as delegações
francesas são absolutamente dominantes, a tendência será para o alargamento das representações e para a edificação de uma estrutura permanente.
No II congresso internacional de Liège (1905) Portugal faz-se já representar e no III, que tem lugar em Milão (1906), é fundada a Federação
Internacional da Mutualidade. O debate central destes fóruns internacionais situa-se entre a defesa de um sistema individual e livre de previdência,
mantendo o princípio da liberdade, ou a adesão ao exemplo alemão de um
sistema compulsório. A evolução é no sentido da abertura ao princípio da
obrigatoriedade e da subvenção do Estado, como revela o relatório final de
Mabilleau, dirigente da federação internacional sobre o IV Congresso, que
pela sua clareza merece uma longa citação:
“Je suiu force a vous rappeler que je suis, comme mês amis, um
homme de liberte, épris de liberte, croyant que l’action privée a plus
de valeur qu’une contraente légale, mais après vous avoir dit cela,
j’ajoute que le problème tout entier des assurances sociales doit reposer sur une loi d’obligation. Et l’acceptation de cette obligation est
reconnaissance du devoir commun, du devoir absolu, er la liberté que
se refuserait à ce devoir ne serait plus respectable (...)
Mais la liberté entraîne avec elle les avantajes de la gestion directe. Et si vous avez le droit d’exiger de nous adhérions au système
d’Etat que interesse la société tout entière, et moi tout le premier, vous
me devez le moyen de plácer mês économies prélevées sur mon travail, de façon que je puisse em suivre le cours et me permettre comme
je pourras le faire moi-même, de l’employer à amélior ma condition
social edans le sens que me paraîtra le meilleur à la fois pour moi,
pour la patrie et l’humanité”970
La Liberté, 6 de setembro de 1889.
“Sou levado a recordar que, como os meus amigos, sou um homem de liberdade, que
ama a liberdade, que acredita que a ação privada tem mais valor do que uma restrição legal.
Mas depois de ter dito isto, acrescento que a questão dos seguros sociais deve ser consagrada
numa lei obrigatória. E a aceitação dessa obrigação é o reconhecimento do dever comum, do

969
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Outras duas questões, estão no âmago das preocupações dos mutualistas, por um lado a questão da segurança face à doença prolongada e a invalidade e por outro a questão da prevenção, nomeadamente da tuberculose,
em parceria com a Aliança de Higiene Social. Estes são os dois pontos
únicos da ordem de trabalhos do último congresso antes da Grande Guerra
e primeiro organizado pela Federação Internacional, que decorre em paralelo com a Exposição Universal do Norte da França de 1911, em Roubaix.

Ilustração 66 – Palácio da Economia Social construído para a
Exposição Universal de 1900 em Paris971.

No que respeita à questão da segurança contra a invalidez, são apresentados vários modelos nacionais, concluindo-se pela necessidade da
responsabilização do Estado e pela organização de um sistema público
por intermédio das caixas mutualistas legalmente aprovadas, tal como esdever absoluto, e a liberdade que seria negada a esse dever não seria mais respeitável (...).
Mas a liberdade traz consigo as vantagens da gestão direta. E se nos é exigido que sigamos o
sistema estatal no interesse da sociedade como um todo, e no nosso antes de mais, temos de
ter os meios que nos permitam colocar o fruto do nosso trabalho em benefício da melhoria da
nossa situação social, em prol de cada um de nós, do país e da humanidade.
Cit. de IVe Congrès international de la mutualité tenu à Roubaix du 19 au 22 octobre
1911: compte-rendu des travaux, 383-384
971
Exposition Universelle de 1900. Palais des Congrès et de l’Economie Sociale. Paris
(France). Digital Rare Albums A214, pl. 44
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tava previsto na lei francesa de 5 de abril de 1910 relativa às reformas, na
qual se fixava que a mutualidade seria naturalmente associada ao serviço.
Os mutualistas argumentam que a responsabilização das associações pela
administração do sistema público de segurança, quer contra a invalidez
quer para assegurar a reforma, é a melhor garantia de eficácia, fiscalização
e participação dos interessados. No que concerne à prevenção da tuberculose, defende-se a propaganda, entre os associados, dos princípios da
proteção higiénica e a criação de caixas escolares de proteção da infância
contra a tuberculose e de caixas de seguros especificamente anti tuberculose. Foram ainda abordados temas relacionados com estas problemáticas,
como a habitação popular e a proteção da mãe e da infância972.
É de destacar que este debate fundamental, que inclui a discussão em
torno da intervenção do Estado, é contemporâneo dos congressos internacionais sobre acidentes de trabalho e seguros sociais, organizados de 1889
a 1914 através do Comité Internacional Permanente de Seguros Sociais
(CPIAS), nos quais também de aprofundavam asreflexões sobre a harmonização internacional da legislação de proteção social973.
Conclui-se, assim, que no quadro da emergente “questão social”, que
motivou a organização de inúmeros congressos internacionais desde meados
do século, se destacava a questão da previdência social. Para este debate
concorreram não só as recomendações resultantes dos congressos mutualistas, mas também a própria experiencia das associações de socorros mútuos.

IVe Congrès international de la mutualité tenu à Roubaix du 19 au 22 octobre 1911 :
compte-rendu des travaux.
973
Dreyfus, “Mutualité et organisations politiques et sociales internationales (1889-1939),
92-102
972

354

7. CONCLUSÃO

A investigação que resultou neste livro, muito embora tenha tido em
consideração a historiografia internacional e nacional referente à emergência do movimento mutualista e seus antecedentes, procurou analisar
as práticas de reciprocidade na longa duração e a sua evolução institucional, identificando continuidades e inovações, mas também observar o mutualismo enquanto movimento social com intervenção na construção dos
Estados de Providência. Este estudo entrelaça, assim, duas tendências de
investigação: a análise institucional e a dimensão política do movimento
social emanado da articulação translocal destas mesmas instituições.
O exame estatutário, com vista à perceção do sistema de normas e valores morais subjacente ao funcionamento das mutualidades, exigiu uma
análise da sua evolução na longa duração. A análise da relação entre o
mutualismo emergente e o Estado moderno em construção determinou o
aprofundamento da investigação sobre o período de transição do Antigo
Regime para a modernidade.
No que se refere aos antecedentes pré-modernos, a investigação centrou-se em diferentes tipologias associativas, com especial incidência nas irmandades e confrarias, distanciando-se de uma análise da sua dimensão social
que as associa ou compara com a caridade privada ou o sistema de assistência
pública consagrado pelas misericórdias. Focou-se antes nas práticas de entreajuda dos seus membros, quer na esfera “espiritual” quer “corporal”.
A análise da emergência do mutualismo moderno também não se filiou
inteiramente na tendência de o analisar como uma simples fase de transição
na história do movimento operário, muito embora releve o seu papel na origem de diferentes tipologias associativas que assumiram a especialização em
esferas nas quais as mutualidades intervieram primordialmente, tais como a
cooperação económica ou a reivindicação de regulação das relações laborais.
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Finalmente, e apesar de explorar o papel do mutualismo na emergência do Estado de Providência, procurou-se relacionar este processo com a
análise das experiências concretas desenvolvidas na origem do movimento, que serviram de campo de experimentação e observação privilegiado
para a reflexão e debate sobre a reforma dos sistemas de proteção social,
incluindo o público e o privado.
Para além de considerar o papel do mutualismo na modelação das políticas públicas, aferiu também o papel do Estado no processo de institucionalização das práticas de mutualidade, através da análise da evolução
do enquadramento legal criado para estas novas tipologias de ação coletiva. Se é impossível compreender a evolução do movimento mutualista
sem considerar a construção do Estado Moderno, o mesmo se poderá dizer
quanto à relação entre a Igreja e as confrarias e irmandades desde a Alta
Idade Média. Com efeito, como se depreende da análise da historiografia
sobre o tema e da evolução dos seus documentos normativos, o esforço da
Igreja em tutelar as associações que tinham uma origem laica transformou
significativamente a sua natureza, disciplinando movimentos que chegaram a ter um papel subversivo da ordem social.
A análise institucional procurou recolher uma amostragem significativa,
considerando a diversidade tipológica e o maior intervalo temporal possível.
Iniciou-se assim com a análise dos testemunhos etnográficos relativos a instituições de tradição oral com práticas de mutualidade. Não sendo possível
datar com rigor as origens dos usos e costumes entre as comunidades silvo-pastoris nas zonas de montanha, é um facto que as mais antigas associações
mutualistas modernas – as mútuas de gado – derivam diretamente destes contextos, que segundo a tradição historiográfica recuarão à Alta Idade Média.
Os compromissos escritos conhecidos recuam apenas ao século XVIII,
mas tudo indica que consubstanciam normas ancestrais. A sua análise permite aferir “detalhes institucionais”, tais como a divisão entre órgãos deliberativos e executivos, cargos eleitos, prestação de contas, mecanismos de
inspeção, sanções, entre outros, que estavam já presentes nestas organizações, assegurando porventura a sua resiliência ao longo de séculos.
Considerando que os principais estudos além fronteiras defendem
inequivocamente a ascendência do movimento confraternal sobre o mutualista, assim como aliás os nacionais, esta obra explora com detalhe as
continuidades e ruturas entre ambas as tipologias de instituição.
Uma característica básica e fundacional do movimento confraternal,
que perpassa toda a evolução desde a Idade Média até à contemporaneida356
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de, é o seu funcionamento segundo lógicas indissociáveis de uma democraticidade arcaica e de reciprocidade, que vinham das antigas comunidades
agro-pastoris autogovernadas e da tradição do cristianismo primitivo. É
com base na reciprocidade que se estabeleciam os laços de entreajuda entre
os confrades e é com base numa lógica para-democrática que se construíram os projetos institucionais que foram as confrarias. Observamos esses
valores inscritos nos seus estatutos/compromissos, nas cláusulas referentes
ao funcionamento das reuniões gerais/cabidos, onde, com a participação de
todos os irmãos, eram decididos por eleição os seus corpos dirigentes e os
assuntos estatutários, assim como nas regras que obrigavam ao tratamento
igualitário entres indivíduos e as que obrigavam à entreajuda.
Com base nestes princípios, o movimento confraternal respondia a necessidades de entreajuda em assuntos materiais, como a doença, a pobreza,
o cativeiro, desastres, peregrinações, e outros, mas sobretudo em relação à
morte. No contexto de uma mentalidade religiosa preocupada com a salvação da alma, as irmandades respondiam à necessidade de sufragar as almas
para salvaguardar a sua eternidade, face ao grande dispêndio que acarretavam os rituais para esse efeito. Perante a difusão do movimento confraternal
e a sua capacidade de enquadrar populações, o clero e a Coroa agiram de
modo a controlá-lo, transformando-o numa ferramenta de controlo social e
religioso, acabando por o esvaziar de grande parte do seu objetivo original.
Muito embora tenham sido subvertidos ao longo da evolução histórica do movimento confraternal, os seus princípios preservaram-se. Estas
irmandades, assim como as antigas corporações, entregaram um legado
fundamental que permitiu ao associativismo laboral do século XIX desenvolver os seus ideais de democraticidade igualdade e reciprocidade.
No seio do movimento confraternal distinguem-se duas tipologias de
instituições específicas, que foram também analisadas, fornecendo dados
relevantes sobre o desenvolvimentos das práticas de mutualidade no período pré-moderno: os compromissos marítimos e as corporações de ofício.
Os primeiros revelam uma lenta transição para verdadeiras associações de socorros mútuos, com a sobrevivência ao longo de todo o século
XIX de parte significativa das suas práticas ancestrais, nomeadamente no
que se refere ao culto religioso. No entanto, é de sublinhar que estas instituições estão entre os mais antigos campos de experimentação de um
sistema de contribuições baseado numa percentagem sobre os rendimentos
dos associados, a que correspondia uma graduação dos subsídios baseada
na posição dos mesmos na hierarquia profissional.
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Destaque-se igualmente que, a par das corporações de ofícios artesanais,
também nestas associações de natureza exclusivista se instala, no ocaso do
Antigo Regime, uma tendência para a abertura a outras camadas sociais, revelando exatamente o mesmo movimento paradoxal – o aprofundamento das
hierarquias conduziu ao estreitamento da base social que, por sua vez, impôs
a necessidade de abertura a outros membros das comunidades de lugar.
Em ambos os casos verifica-se uma participação muito diminuta – e,
quando existente, subalterna – das mulheres, às quais era vedado o acesso aos
cargos de direção e até ao órgão deliberativo que reunia todos os associados.
Para além disso, e com o argumento de que não concorriam para estas tarefas,
eram-lhes usualmente cobradas contribuições superiores às dos homens.
Se a análise institucional permite aferir fortes traços de continuidade
entre as instituições pré-modernas e as contemporâneas, não deixa contudo de revelar processos de inovação que tornam o mutualismo uma experiência inédita e com fortes repercussões na evolução das sociedades
modernas. É de destacar os resultados do exame detalhado das instituições
fundadas, ou com os seus compromissos/estatutos reformados, no período
de transição para a modernidade. Como já argumentado a partir de uma
citação de Maria Antónia Lopes, estes períodos são profícuos em dados
reveladores das mais significativas transformações.
Sobre esta transição são particularmente ilustrativos e elucidativos os
debates no contexto da comunidade artesanal, em cujo seio têm origem das
mais antigas associações mutualistas modernas, os montepios de ofício.
É com a sua fundação, ou mesmo com a reforma de estatutos das antigas
irmandades e confrarias, no final do século XVIII e início do XIX, que se
inauguram novas normas respeitantes à atribuição do que deixam de ser
esmolas para se transformarem em benefícios de pleno direito.
A preservação das redes de reciprocidade no seio da comunidade artesanal é muito explícita, permitindo a realização de verdadeiras genealogias associativas. Os primeiros documentos normativos apontam para
a formalização de práticas de entreajuda informais presentes no seio das
antigas instituições, que poderiam corresponder a estratégias dos estratos
excluídos à descrita hierarquização e exclusivismo do regime corporativo,
tais como as quotizações ocasionais ou os espetáculos em benefício.
A análise da emergência do modelo mutualista de base profissional
aponta assim para uma lenta transição entre o Antigo Regime e a modernidade, marcada por uma conflitualidade latente entre uma tendência mais
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conservadora e outra mais modernizante. Também neste caso, porém, se
assiste a uma tendência evolutiva no sentido não só de uma normatização
de base positivista, mas também para a progressiva abertura a todos os
estratos das classes trabalhadoras.
Conforme ilustrado, a par dos montepios criados no seio das irmandades
de ofício, neste período de transição foram igualmente criadas novas instituições mutualistas em contexto local/paroquial. Estas associações foram
as que – desde a sua fundação, na década de 1840 – tiveram uma natureza
mais inclusiva, não deixando de assumir restrições relativas à participação
feminina, vendando-lhes o acesso aos órgãos sociais e não comparticipando
os partos. Como legado do passado confraternal, destaca-se sobretudo a centralidade da reciprocidade na hora da morte, com a religiosidade inerente.
A entreajuda através de socorros mútuos está também presente nas
instituições de inspiração maçónica, como as academias científicas e as
sociedades literárias, assim como nas associações dos profissionais liberais e funcionários públicos. O mesmo se verificou entre industriais e comerciantes, mostrando que as elites e as camadas intermédias da sociedade
aderiam também ao modelo mutualista.
O mutualismo esteve ainda, como descrito, na origem de outros movimentos sociais. Na realidade, as associações primordiais assumiam uma
natureza multifuncional, procurando dar resposta a todas as necessidades
da vida social e foi apenas no último quartel de oitocentos que se assistiu a
um processo de especialização, que teve como resultado a emergência do
cooperativismo, do sindicalismo ou do associativismo de cultura e recreio.
Estas associações primordiais, que levaram a cabo as primeiras experiências de cooperação económica, que se assumiram como bastiões de resistência artesanal ou que organizaram uma nova sociabilidade laica, tinham
como base valores e práticas de entreajuda e reciprocidade entre os sócios.
Conforme aludido, a relação entre a análise normativa e a dimensão
política permitiu relevar de que forma as experiências associativas, que
estão na origem do mutualismo, funcionaram como um laboratório de diferentes soluções de previdência e assistência social, como os diagnósticos
oficiais e científicos realizados ao longo da segunda metade de oitocentos
podem ilustrar. Os inquéritos e recomendações realizados por diferentes
comissões, funcionários e estudiosos forneceram informações essenciais
para a elaboração das primeiras iniciativas legais relativas ao fenómeno
por parte de um Estado Moderno em construção.
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O crescente interesse e ingerência do Estado nesta esfera foi percecionado como uma oportunidade política para assegurar que as diligências
públicas fossem ao encontro dos interesses e aspirações do movimento,
nomeadamente através de medidas de fomento, como as isenções fiscais,
entre outros benefícios legais. É neste contexto que se explica a inauguração de uma verdadeira Era dos Congressos associativos, em que se destacam, pelo seu pioneirismo e capacidade de mobilização, os mutualistas.
Não obstante a tendência (observada aliás nos debates científicos, públicos e associativos) no sentido da intervenção direta do Estado, as experiências mutualistas demonstraram também a capacidade revelada pelas
instituições privadas sem fins lucrativos de gerirem riscos de diferentes
naturezas, distinguindo-se pelos laços de solidariedade e proximidade desenvolvidos entre os seus membros, o que se tornou relevante para lidar
com questões como a morte – o traço com mais arcaicas raízes nas práticas
associativas, que recua pelo menos ao período romano.
Destaca-se também a experiência das associações de socorros mútuos
na implementação de um serviço de assistência médica de proximidade,
que estando diretamente relacionado com a atribuição de subsídios na
doença e invalidez, desenvolveu mecanismos e normas científicas na sua
atribuição e fiscalização que se afastavam das práticas casuísticas das antigas obras de misericórdia, ainda que, no desenvolvimento destas práticas,
esteja também presente a experiência confraternal, nomeadamente na manutenção de cargos como o de visitador.
Foram as associações mutualistas a testar empiricamente os estudos
relativos às médias de mortalidade e cálculos tendentes a estipular o necessário equilíbrio entre contribuições e subsídios na invalidez; bem como
a desenvolver a prática de gestão democrática de recursos comuns com
um sistema de direitos e deveres que implicava os sócios na legislação,
decisão, fiscalização, administração e responsabilização, através de cargos
eleitos e prestação de contas.
São também de destacar as soluções testadas para colmatar a maior
dificuldade identificada, a assunção de subsídios permanentes (de viuvez,
invalidez ou reforma), nomeadamente a da articulação deste serviço com
a mutualização do capital comum, assegurando empréstimos aos sócios.
Foram assim forjadas as caixas económicas, que tinham como função
facilitar o acesso ao crédito e à capitalização de pequenas quantias. Foram
inclusivamente experimentadas em contexto escolar, com um propósito
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pedagógico, a que está subjacente a convicção contemporânea de que a
participação associativa tinha uma dimensão educativa e emancipatória.
As caixas escolares tinham também como objetivo assegurar a democratização do ensino público, nos seus diferentes níveis, incluindo o superior.
Não obstante os postulados ideológicos do mutualismo oitocentista se
manifestarem imbuídos da ideologia liberal dominante, valorizando a iniciativa privada e a não ingerência do Estado, os inquéritos oficiais e estudos
científicos, em conjugação com as teses apresentadas e defendidas nos congressos mutualistas aquém e além fronteiras, apontam para uma evolução
doutrinal na última década do século XIX e primeira do século XX no sentido da promoção de políticas públicas que, em parceria com o movimento
mutualista, assegurassem um sistema de proteção social universal.
É necessário sublinhar que os congressos mutualistas constituíram-se
como os primeiros espaços de discussão e participação política das camadas populares no quadro de um regime liberal oligárquico, em que o
sistema eleitoral lhes vedava o acesso ao voto. Por outro lado, estes fóruns
reuniram não só ativistas, mas também dirigentes dos novos partidos políticos, o socialista e o republicano, que aí encontravam espaços de convergência, bem como de representantes dos poderes públicos.
Desta forma, verifica-se, desde o primeiro congresso social, uma íntima relação entre estes debates e as iniciativas públicas, como são exemplo
a criação de uma comissão em 1866 para diagnosticar o primeiro surto associativo, a promulgação da primeira legislação social em pleno congresso
de 1890 e, finalmente, o profundo debate sobre as políticas sociais do novo
regime republicano no Congresso Nacional das Mutualidades de 1911.
Nestes encontros foram também discutidos as vantagens e os termos em
que as associações se deviam articular e coadjuvar mutuamente, através de
economias de escala que mitigassem as despesas comuns, como os serviços
administrativos, clínicos e farmacêuticos, dando origem às ligas mutualistas
e, em 1911, à Federação Nacional das Associações de Socorros Mútuos.
Finalmente, os congressos mutualistas estabelecem a relação entre o
desenvolvimento do movimento mutualista e as condições de vida e de trabalho das classes trabalhadoras, incluindo entre as suas reivindicações a intervenção do Estado na esfera social, através de uma reforma tributária que
assegurasse uma mais justa redistribuição da riqueza, a promoção de projetos cooperativos com vista à melhoria da habitação operária ou a regulamentação legal das relações laborais, com a proteção das mulheres e menores, a
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responsabilização dos patrões pelos acidentes de trabalho, a diminuição dos
horários de trabalhos, o direito ao descanso semanal, entre outros.
Progressivamente, a questão da obrigatoriedade e universalização da
previdência pela via da criação de um sistema público de segurança social é
debatida nos congressos mutualistas, à imagem do que sucedia à escala internacional, o que resultaria em propostas de implementação de seguros sociais
obrigatórios, através da estreita parceria entre o Estado e as mutualidades.
Em suma, poder-se-á argumentar, que desde cedo as experiências mutualistas demonstraram os profícuos resultados da mutualização dos riscos, o que está na base dos sistemas de proteção social contemporâneos,
mas também os riscos de insustentabilidade relacionados com a adesão
livre e não universal, no que respeita a situações de incapacidade permanente – como a inabilidade ou a velhice. As dificuldades por que passaram
e a reflexão e debate sobre esses mesmos riscos foram fundamentais para
construir o conhecimento necessário à implementação de um sistema de
segurança social moderno. Por outro lado, a experiência associativa, com
base em laços de reciprocidade consistentes e mecanismos de gestão coletiva, revelou como a participação efetiva e democrática dos beneficiários
concorre para a responsabilização e inovação no seio das instituições.
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