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Introdução 

 

O projecto de intervenção arquivística 

 

Com uma história com mais de 500 anos, as Santas Casas de Misericórdia são 

instituições fundamentais para compreender as dinâmicas locais e nacionais ao longo 

dos séculos. Porém, se muitas misericórdias dispõem já de detalhados estudos, de índole 

variada, outras há que ainda não foram alvo de qualquer análise o que, na maioria dos 

casos, se deve às dificuldades que os investigadores têm no acesso à documentação. Era 

esse o caso do arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e foi para 

colmatar essa lacuna que se implementou um projecto de intervenção sobre o arquivo 

que decorreu entre Julho de 2014 e Junho de 2015. 

O projecto, intitulado O Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo: salvaguarda de uma memória histórica assistencial, cuja proposta, concepção 

e implementação foi da responsabilidade da historiadora e arquivista Fátima Farrica, foi 

um dos vencedores da edição de 2014 do concurso da Fundação Calouste Gulbenkian 

para apoio financeiro para Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos 

Documentais. A sua execução resultou, assim, de uma parceria entre a Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo e a Fundação Calouste Gulbenkian, a que se juntou 

também o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de 

Évora (CIDEHUS-UÉ). 

Os objectivos do projecto foram a organização, a inventariação e o 

acondicionamento da documentação existente no arquivo da Santa Casa da Misericórdia 

e a disponibilização do seu inventário na base de dados FUNDIS (Fundos Documentais 

de Instituições do Sul), disponível no site do CIDEHUS-UÉ em 

http://fundis.cidehus.uevora.pt/. 

Dispondo de documentos que vão do séc. XVI ao séc. XX, o arquivo da 

Misericórdia de Viana do Alentejo é essencial para o conhecimento da história social e 

assistencial do concelho, tanto mais que integra documentação de outras instituições de 

natureza similar. Além disso, este é o conjunto documental histórico de maior 

relevância existente em Viana, além do Arquivo Histórico Municipal. Todavia, apesar 

da sua importância para a história local, e até nacional – e pese embora alguns cuidados 

existentes na sua arrumação e salvaguarda – o arquivo não estava devidamente 

organizado nem inventariado, sendo que as condições de acondicionamento ainda não 
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eram as mais adequadas, o que dificultava o acesso à informação que dispõe e o 

colocava em risco, tendo inclusive já perdido, pelas vicissitudes dos séculos, parte da 

documentação que possuía. Deste modo, o principal propósito deste projecto foi a 

salvaguarda do que resta deste relevante património arquivístico e, através da 

divulgação on-line, facilitar a sua consulta pública, de forma a promover a investigação.   

Sublinha-se, ainda, que a identificação das unidades promove a sua salvaguarda 

obviando a situações de extravio e fomenta a sua valorização em acções culturais, das 

quais a eventual organização de exposições é apenas um exemplo; que a conservação da 

documentação está hoje muito mais salvaguardada; que a instituição detentora do 

arquivo passou a ter a tarefa de encontrar qualquer documento bastante mais facilitada, 

quer para fins internos, quer para responder a solicitações exteriores; e que a 

investigação sobre este acervo foi potenciada, com a consequente produção de 

conhecimento científico, acções que estavam inviabilizadas na situação anterior do 

arquivo.  

 

O arquivo 

 

Dada a natureza da documentação em causa, abrangendo campos tão variados 

como a assistência, a sociedade, a economia, a religião e a cultura, a intervenção 

arquivística desenvolvida criou as condições para estudos em diversas áreas, a começar 

pela história, ainda desconhecida, da própria Misericórdia. Um facto especialmente 

importante, tendo em conta que a instituição completará 500 anos de existência em 

2016. De referir, igualmente, as potencialidades deste arquivo para o conhecimento da 

comunidade onde está inserido, podendo possibilitar a realização de abordagens 

comparativas, quer com as estruturas do poder local, concelhias e regionais, quer com 

outras instituições congéneres.  

Destaca-se que o arquivo da Misericórdia não possui apenas documentação 

produzida e acumulada por esta instituição, mas também outros sistemas de informação 

de outras instituição, sendo que se procedeu à identificação e à separação da 

documentação produzida e acumulada em 15 sistemas de informação – institucionais, 

pessoais e familiares – e em 4 subsistemas do sistema de informação da Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo. Identificou-se aimda uma colecção de cartografia. 

Diversidade que até agora era praticamente desconhecida. 

a) Sistemas de informação institucionais: 
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Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo 

Comissão Municipal de Assistência de Viana do Alentejo 

Associação de Caridade de Viana do Alentejo 

Sopa dos Pobres de Viana do Alentejo 

Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo 

Irmandade das Almas de Viana do Alentejo 

Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses: Agência de 

Viana do Alentejo 

Delegação Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 

Escola Masculina de Viana do Alentejo 

b) Sistemas de informação pessoais e familiares: 

Padre Luís António da Cruz 

D. Inês Maria Bule 

Família Martins Morom 

D. Maria José Vasquez Fragoso  

Vicente Emílio Massapina 

c) Subsistemas da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

Legado de Manuel Lopes 

Legado Camões 

Asilo Jesus Maria José  

Legado do Cónego Ponce 

d) Colecção de cartografia 

Note-se que a quantidade de documentação em alguns dos sistemas apontados é 

diminuta, nomeadamente no que toca aos sistemas de informação pessoais e familiares, 

uma vez que a documentação que os constitui surge no arquivo da Misericórdia devido 

aos legados feitos por particulares à Misericórdia, com fins de assistência e de 

instituição de encargos pios; ou, no caso do sistema de informação do Padre Luís 

António da Cruz, devido à fundação, por testamento, do Instituto de Piedade e 

Beneficência, instituído como entidade autónoma em 1848, mas integrado na 

Misericórdia após a sua extinção, em 1979.  
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O inventário  

 

 O inventário do arquivo da Misericórdia é composto por várias partes sendo as 

fundamentais:  

- Um organigrama do arquivo, que identifica de forma esquemática os sistemas e 

subsistemas de informação existentes;  

- Os quadros de classificação, criados especificamente para cada sistema e 

subsistema de informação, a partir da documentação existente e dos textos 

regulamentares que se puderam localizar. Estes quadros são estruturas classificativas 

esquemáticas onde se distribui a documentação de cada sistema. Por isso, são 

constituídos por secções e subsecções dentro das quais se identificam as séries de 

documentos existentes em cada sistema. Os quadros permitem, assim, elaborar uma 

estrutura lógica que serve de base à distribuição da documentação ao longo dos diversos 

inventários de cada sistema, e que serve também para a organização, em termos 

práticos, da documentação dentro das caixas onde está acondicionada, que segue a 

mesma sequência.    

- Os inventários de cada sistema de informação onde a documentação foi 

descrita até às unidades de instalação (livros, maços, cadernos) e, quando necessário até 

ao documento composto ou até ao documento simples. Os inventários seguem a mesma 

estrutura delineada nos quadros de classificação, preenchendo-se o conteúdo das séries 

com a descrição individual de cada unidade descrita. 

 - Contém ainda, no início, uma lista de siglas que identificam os sistemas de 

informação e outras siglas e abreviaturas arquivísticas que identificam os níveis de 

descrição da documentação e as unidades de instalação; e, no fim, um glossário de 

terminologia arquivística.  

 Todas as unidades descritas têm um código de referência único que serve de 

identificação e de meio de ligação entre o inventário e a documentação, permitindo a 

sua localização física. É composto por diferentes siglas combinadas cujo significado se 

explica a seguir. 

 Exemplo: 

 PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/02/Mç01 

 Significado: 

 PT – Portugal 

 ASCMVNT – Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 



 10 

SCMVNT – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, ou seja, sistema 

de informação da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

A – Secção A 

02 – Série 02 

Mç01 – Maço 01 

Depois da identificação do país e do arquivo segue-se a identificação do sistema 

de informação a que a documentação pertence. As letras que se sucederem identificam 

sempre secções ou subsecções (Um A significa secção A. A/B significa secção A, 

subsecção B). Os números seguintes representam o número da série ou subsérie (01 

significa série 01. 01/03 significa série 01, subsérie 03). Por último surge o número da 

unidade (Mç01 significa maço 01, Liv03 significa livro 03, etc.). O significado 

específico de todas as siglas usadas encontra-se no inicio deste inventário. 

Como citar documentação do arquivo, usada em investigação, para efeitos de 

publicação: dadas as dificuldades dos investigadores, em alguns arquivos, em citar os 

códigos de referência, devido à sua extensão, informa-se que a citação não precisa de 

compreender o código de referência completo, bastando – depois de identificar, uma 

única vez, o arquivo e o sistema de informação utilizado (no texto ou em nota de 

rodapé), passar a indicar apenas a secção, a série e o número da unidade consultada. 

Estes elementos são suficientes para que, de futuro, se localizem as mesmas unidades 

quando necessário para outra investigação.  
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Siglas que identificam os sistemas e os subsistemas de informação 

 

ACRVNT – Associação de Caridade de Viana do Alentejo  

AJMJVNT – Asilo Jesus Maria José  

CFPVNT – Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo  

CMAVNT – Comissão Municipal de Assistência de Viana do Alentejo 

DEVNT – Delegação Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 

EMVNT – Escola Masculina de Viana do Alentejo 

FMM – Família Martins Morom 

IAVNT – Irmandade das Almas de Viana do Alentejo  

IMB – D. Inês Maria Bule 

IPBVNT – Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo 

LCPVNT – Legado do Cónego Ponce 

LCVNT – Legado Camões 

LMLVNT – Legado de Manuel Lopes  

MJVF – D. Maria José Vasquez Fragoso 

PLAC – Padre Luís António da Cruz  

SCMVNT – Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

SECTP-AVNT – Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses: 

Agência de Viana do Alentejo  

SPVNT – Sopa dos Pobres de Viana do Alentejo  

VEM – Vicente Emílio Massapina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Outras siglas e abreviaturas 

 

ASCMVNT – Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

Cad. – Caderno  

COL.SI – Colecção ao nível de sistema de informação 

Doc. – Documento  

Liv. – Livro 

Mç. – Maço  

Pt. – Pasta  

PT – Portugal  

SC – Secção 

SI – Sistema de informação 

SSI – Subsistema de informação 

SR – Série  

SSC – Subsecção 

SSR – Subsérie  

SSSC- Subsubsecção  
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Organigrama do Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

 

a) Sistema de informação da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo  
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informação 
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informação 
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b) Outros sistemas de informação  

 

b.1) Sistemas de informação de instituições de assistência 

 

 

 

 

 

 

b.2) Sistemas de informação de instituições religiosas 

 

 

 

 

 

 

Sistema de informação 

Instituto de Piedade e 

Beneficência de Viana do 
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Comissão Municipal de 

Assistência de Viana do 

Alentejo 

Sistema de informação 

Corporação Fabriqueira 

Paroquial de Viana do 

Alentejo 

Sistema de informação 

Irmandade das Almas de 

Viana do Alentejo 

 

Sistema de informação 

Sopa dos Pobres de Viana 

do Alentejo 

Sistema de informação 

Associação de Caridade de 

Viana do Alentejo 
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b.3) Sistemas de informação de instituições associativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4) Sistemas de informação de instituições de ensino 

 

 

 

 

 

 

Sistema de informação 

Sociedade de Escritores e 

Compositores Teatrais 

Portugueses: Agência de 
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Concelho de Viana do 

Alentejo  

Sistema de informação 

Escola Masculina de Viana 

do Alentejo  
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b.5) Sistemas de informação pessoais e familiares 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de informação 

D. Maria José Vasquez 

Fragoso 

Sistema de informação 

Vicente Emílio Massapina 

Sistema de informação 

Padre Luís António da Cruz 

Sistema de informação 

Família Martins Morom 

Sistema de informação 

D. Inês Maria Bule 
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Parte I – Quadros de Classificação 
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Sistema de Informação: Santa Casa da Misericórdia de Viana 

do Alentejo 

 

SC: A/Assembleia Geral 

 

SR: 01 – Compromissos 

SR: 02 – Cadernos de recenseamento eleitoral para a mesa 

administrativa 

SR: 03 – Cadernos de descarga das eleições para a mesa 

administrativa 

SR: 04 – Actas de eleições da Mesa Administrativa 

SR: 05 – Actas da Assembleia Geral 

 

SC: B/Mesa Administrativa 

 

SR: 01 – Termos de entradas dos irmãos 

SR: 02 – Autos de juramento dos novos irmãos 

SR: 03 – Relação dos irmãos  

SR: 04 – Propostas à Mesa Administrativa  

SR: 05 – Actas da Mesa Administrativa 

SR: 06 – Testamentos 

SR: 07 – Aquisição de bens das confrarias de Aguiar 

SR: 08 – Tombos da Misericórdia 

SR: 09– Tombos do Hospital  

SR: 10 – Inventários 

SR: 11 – Registo de foros  

SR: 12 – Autos de arrematação 

SR: 13 – Escrituras 

SR: 14 – Cópia de escrituras de mútuo e distrate 

SR: 15 – Autos de posse 

SR: 16 – Registo de arrendamentos 

SR: 17 – Processos de remissão de foros 
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SR: 18 – Certidões de registo predial 

SR: 19 – Certidões de registo de hipoteca 

SR: 20 – Documentos relativos à de divisão de propriedades em 

glebas 

SR: 21 – Cadernetas prediais  

SR: 22 – Documentos diversos relativos património 

SR: 23 – Projectos de obras 

SR: 24 – Orçamentos para obras 

SR: 25 – Peças desenhadas  

SR: 26 – Apontamentos diversos relativos a obras no hospital 

SR: 27 – Reapetrechamento hospitalar 

SR: 28 – Orçamentos  

SR: 29 – Contas gerais da receita e despesa 

SR: 30 – Cópia de contas de receita e despesa 

SR: 31 – Resumo das contas gerais de receita e despesa 

SR: 32 – Contas de Gerência 

SR: 33 – Documentos que acompanham as contas de gerência 

SR: 34 – Processos de conta de gerência do Hospital 

SR: 35 – Processos de concurso de funcionários 

SR: 36 – Provimentos  

SR: 37 – Juramento e posse de empregados  

SR: 38 – Contratos 

SR: 39 – Quadros de pessoal 

SR: 40 – Documentos diversos relativos a pessoal 

SR: 41 – Requerimentos à Mesa Administrativa 

SR: 42 – Cópia de requerimentos à Mesa Administrativa 

SR: 43 – Requerimentos da Mesa Administrativa 

SR: 44 – Inquéritos  

SR: 45 – Acordos de cooperação 

SR: 46 – Registo de indivíduos socorridos  

SR: 47 – Registo de pobres e indigentes e de velhos e inválidos 

internados 

SR: 48 – Arrolamento dos pobres 

SR: 49 – Licenças para culto religioso   
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SR: 50 – Cumprimento de encargos pios  

SR: 51 – Certificados de missas 

SR: 52 – Anúncios, editais e avisos 

SR: 53 – Formulários e instruções 

SR: 54 - Actas de eleições de um representante das Misericórdias 

no Conselho Municipal 

SR: 55 – Documentos diversos relativos à Mesa Administrativa  

 

SSC: A/Secretaria 

 

SR: 01 – Correspondência recebida 

SR: 02 – Registo de correspondência recebida 

SR: 03 – Cópia de correspondência expedida 

SR: 04 – Correspondência recebida e cópias de correspondência 

expedida  

SR: 05 – Documentos diversos relativos a correspondência  

SR: 06 – Ordens de trabalhos para reuniões   

SR: 07 – Rascunhos e cópias de actas e de partes de actas  

SR: 08 – Documentos relativos à participação da Misericórdia na 

cerimónia de consagração da organização hospitalar a Nossa 

Senhora 

SR: 09 – Jornais  

 

SSC: B/Tesouraria 

 

SR: 01 – Guias de receita 

SR: 02 – Donativos  

SR: 03 – Receitas de hospitalização  

SR: 04 – Contas de receitas 

SR: 05 – Facturas [de receita] 

SR: 06 – Recibos [de receita] 

SR: 07 – Guias de pagamento  

SR: 08 – Ordens de pagamento  
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SR: 09 – Facturas [de despesa]  

SR: 10 – Requisições, contas e facturas dos medicamentos 

SR: 11 – Síntese das contas da despesa dos medicamentos 

SR: 12 – Recibos [de despesa] 

SR: 13 – Registos de despesa 

SR: 14 – Direitos de encarte 

SR: 15 – Declarações de funcionários da misericórdia relativas ao 

exercício, ou não, de outros cargos remunerados 

SR: 16 – Folhas de vencimentos 

SR: 17 – Talões comprovativos de entregas de comparticipações 

mensais para a Caixa de Abono de Família dos Empregados da 

Assistência 

SR: 18 – Documentos relativos aos descontos para a Caixa de 

Previdência e ao abono de família dos empregados da assistência  

SR: 19 – Livros caixa 

SR: 20 – Livros diários de receita e despesa  

SR: 21 – Tesouraria. Receita e despesa 

SR: 22 – Registo de Receita e Despesa  

SR: 23 – Livros de contas da receita e despesa em dinheiro da 

Misericórdia e da Albergaria 

SR: 24 – Livros da receita e despesa a dinheiro da Caridade de 

Aguiar 

SR: 25 – Livros de receita e despesa a géneros da Misericórdia e 

da Albergaria 

SR: 26 – Livros da receita e despesa a géneros da Caridade de 

Aguiar 

SR: 27 – Receita e despesa mensal 

SR: 28 – Conta da receita e despesa da Albergaria de Nossa 

Senhora da Graça de Viana do Alentejo 

SR: 29 – Receita e despesa geral da botica da Misericórdia de 

Viana do Alentejo 

SR: 30 – Movimento de Pobres Socorridos pela Farmácia 

SR: 31 - Festas em benefício do Hospital  

SR: 32 – Notas da receita e despesa efetuada 
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SR: 33– Conta corrente com fornecedores e outros 

SR: 34 – Livros de conta corrente da receita e despesa 

SR: 35 – Contas correntes orçamentais  

SR: 36 – Mapas de receitas e de despesas 

SR: 37 – Receita e despesa 

SR: 38 – Documentos diversos com registos de receita e despesa 

SR: 39 – Livros de registo de capitais mutuados 

SR: 40 – Registo de dívidas activas 

SR: 41 – Registo de dívidas passivas 

SR: 42 – Relações de cobrança 

SR: 43 - Dívidas de hospitalização 

SR: 44 – Processos de contas da farmácia  

SR: 45 – Relações de títulos de dívida pública 

SR: 46 – Cadernetas bancárias  

SR: 47 – Documentos diversos 

 

SSC: C/Hospital de Nossa Senhora da Graça 

 

SR: 01 – Questionários 

SR: 02 – Requisições de medicamentos 

SR: 03 – Guias de remessa 

SR: 04 – Necessidades da albergaria 

SR: 05 – Honorários de serviços clínicos 

SR: 06 – Petições de hospitalização 

SR: 07 – Processos de internamento 

SR: 08 – Livros de termos de entradas e de notas de saídas de 

doentes 

SR: 09 – Livros de registo de doentes 

SR: 10 – Processos de doentes 

SR: 11 – Boletins clínicos  

SR: 12 – Registo de óbitos no Hospital 

SR: 13 – Estatística 

SR: 14 – Registo de produtos farmacêuticos  
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SR: 15 – Folhetos publicitários 

SR: 16 – Documentos diversos relativos ao hospital 

 

SSSC: A/Igreja de Nossa Senhora da Graça  

 

SR: 01 – Livros litúrgicos  

SR: 02 – Livros do movimento religioso da Igreja do Hospital 

SR: 03 – Guias de remessa de vinho para missas 

 

SSC: D/Asilo 

 

SR: 01 – Regulamentos 

SR: 02 – Processos de internamento 

SR: 03 – Registo de admissões e de saídas de inválidos 

 

SSC: E/Farmácia da Misericórdia 

 

SR: 01 – Catálogos de medicamentos e folhetos publicitários 

SR: 02 – Correspondência recebida 

SR: 03 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de 

Viana  

SR: 04 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de 

várias localidades 

SR: 05 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de 

Aguiar 

 

SSC: F/Biblioteca 

 

SR: 01 – Livros  

SR: 02 – Livro dos termos de empréstimo de obras impressas da 

Biblioteca Popular da Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Alentejo 
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SC: C/Conselho Fiscal 
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Subsistema de Informação: Legado de Manuel Lopes  

 

SR: 01 – Relações de viúvas e órfãos contemplados com esmolas 

 

Subsistema de Informação: Legado Camões  

 

SR: 01 – Inscrição de lázaros  

SR: 02 – Inscrição de pobres  

SR: 03 – Processos de admissão de asilados 

SR: 04 – Autos de adjudicação de vestuário e calçado  

 

Subsistema de Informação: Asilo Jesus Maria José 

 

SR: 01 – Documentos fundacionais 

SR: 02 – Regulamentos  

SR: 03 – Processos de admissão de asiladas 

SR: 04 – Registo de entrada de asiladas 

SR: 05 – Processos de liquidação do encargo pio 

SR: 06 – Registo de visitas  

 

Subsistema de Informação: Legado do Cónego Ponce  

 

SR: 01 – Registos da inauguração  

SR: 02 – Relações de ordens de pagamento 

SR: 03 – Alvarás de quitação 

SR: 04 – Certidões de aplicação do legado 

SR: 05 – Processos de admissão de asilados 

SR: 06 – Registo de inválidos 
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Sistema de Informação: Instituto de Piedade e Beneficência  

 

SC: A/Administração 

 

SSC: A/Coordenação  

 

SR: 01 – Documentos fundacionais  

SR: 02 – Nomeação de administradores  

SR: 03 – Livros de actas 

SR: 04 – Cópias e rascunhos de actas 

SR: 05 – Cópias de partes de actas do Conselho de Distrito 

referentes ao Instituto  

SR: 06 – Alvarás do Governo Civil de Évora relativos ao Instituto 

 

SSC: B/Gestão de expediente 

 

SR: 01 – Correspondência recebida  

SR: 02 – Cópias de correspondência expedida  

SR: 03 – Correspondência recebida e cópias de correspondência 

expedida 

SR: 04 – Requerimentos  diversos aos administradores do 

Instituto 

SR: 05 – Requerimentos diversos dos administradores do Instituto 

SR: 06 – Procurações dos administradores do Instituto 

 

SSC: C/Gestão de recursos humanos 

 

SR: 01 – Quadros de pessoal  

SR: 02 – Concursos de empregados 

SR: 03 – Acórdãos para provimento de funcionários 

SR: 04 – Nomeação de funcionários 
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SR: 05 – Livros de termos de provimentos, de juramento e posse 

de empregados 

SR: 06 – Requerimentos de diplomas 

SR: 07 – Declarações dos empregados de recebimento de 

documentos dos processos dos concursos  

SR: 08 – Declarações de funcionários dos seus vencimentos não 

atingirem determinada quantia 

SR: 09 – Atestados médicos 

 

SC: B/Hospício 

 

SR: 01 – Bases que devem regular a distribuição das dietas que 

pelo Instituto de Piedade e Beneficência desta vila devem ser 

fornecidas a enfermos pobres desta freguesia  

SR: 02 – Conta corrente da despesa satisfeita pelas irmãs da 

caridade nas dietas e do dinheiro para isso recebido 

SR: 03 – Contrafés  

 

SC: C/Escolas 

 

SR: 01 – Matrículas 

SR: 02 – Frequências 

SR: 03 – Provas de alunos 

SR: 04 – Requisições de livros e de material escolar 

SR: 05 – Livros de ponto 

SR: 06 – Mapas estatísticos 

SR: 07 – Documentos diversos relativos ao ensino 

SR: 08 – Biblioteca 

 

SC: D/Capela de Nossa Senhora da Conceição 

 

SR: 01 – Provisões do arcebispo de Évora 
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SR: 02 – Certificados de missas 

  

SC: E/Montepio 

 

SSC: A/Património 

 

SR: 01 – Livros de tombo  

SR: 02 – Inventários 

SR: 03 – Escrituras  

SR: 04 – Autos de posse 

SR: 05 – Declarações relativas a contribuição predial 

SR: 06 – Anúncios de venda e de aforamento de bens 

SR: 07 – Autos de arrematação 

SR: 08 – Registo de enfiteutas 

SR: 09 – Processos de divisão de herdades 

SR: 10 – Expropriações  

SR: 11 – Processos judiciais 

SR: 12 – Procurações de particulares 

 

SSC: B/Obras 

 

SR: 01 – Projectos de obras 

SR: 02 – Certidões de afixação de editais para divulgação da 

arrematação de obras 

SR: 03 – Autos de arrematação de obras 

SR: 04 – Escrituras 

 

SSC: C/Contabilidade 

 

SSSC: A/Orçamentos 

 

SR: 01 – Orçamentos  
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SSSC: B/Receitas 

 

SR: 01 - Livros de registo de donativos 

SR: 02 – Guias de receita e talões de recibo 

SR: 03 – Documentos diversos de receita 

 

SSSC: C/Despesas 

 

SR: 01 – Documentos de despesas diversas  

SR: 02 – Livros de registo de mandados de despesa 

SR: 03 – Mandados de despesa 

SR: 04 – Guias de pagamento 

SR: 05 – Notas da despesa 

SR: 06 – Livros da conta da despesa com manifestos e registos de 

escrituras  

SR: 07 – Folhas dos vencimentos dos empregados 

SR: 08 – Facturas  

SR: 09 – Recibos  

SR: 10 – Registo de despesas diversas 

SR: 11 – Relação de alunos da Escola Industrial a quem o 

Instituto pagou as matrículas  

SR: 12 – Documentos de despesa 

 

SSSC: D/Receitas e despesas 

 

SR: 01 – Diários da receita e despesa  

SR: 02 – Cadernos diários de receita e despesa anual 

SR: 03 – Receita e despesa 

SR: 04 – Livros caixa 

SR: 05 – Contas de receita e despesa 

SR: 06 – Livros de contas correntes orçamentais 
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SR: 07 – Contas correntes com as verbas orçamentais 

SR: 08 – Notas da receita e despesa 

SR: 09 – Documentos de receita e documentos de despesa 

SR: 10 – Contas do Instituto de Piedade e Beneficência 

SR: 11 - Balanços de receita e despesa do Instituto de Piedade e 

Beneficência de Viana do Alentejo  

SR: 12 - Relações de receita e despesa do Instituto de Piedade e 

Beneficência 

 

SSSC: E/Empréstimos  

 

SR: 01 – Movimento dos capitais mutuados 

SR: 02 – Contas correntes do cofre dos capitais  

SR: 03 – Livro de registo de receitas de juros e de mandados de 

despesa 

 

SSSC: F/Dívidas 

 

SR: 01 – Relações de cobrança 

SR: 02 – Documentos de cobrança entregues ao tesoureiro 

SR: 03 – Documentos de cobrança de juros de capitais mutuados, 

e depositados, inscrições, rendas e pensões 

SR: 04 – Documentos de cobrança de dívidas activas de juros de 

capitais mutuados, rendas e pensões 

SR: 05 – Relações das dívidas ativas 

SR: 06 – Dívida inscrita 

SR: 07 – Mapa das dívidas activas 

SR: 08 – Livros de registo de dívidas activas 

 

SSSC: G/Contas gerais 

 

SR: 01 – Contas gerais da receita e despesa  
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SR: 02 – Contas de gerência  

 

SSSC: H/Documentos diversos 

 

SR: 01 – Documentos diversos relativos a contabilidade   

 

SSC: D/Empréstimos  

 

SR: 01 – Requerimentos  

SR: 02 – Pedidos de pareceres jurídicos 

SR: 03 – Processos de empréstimo de dinheiro do cofre do 

Instituto 

SR: 04 – Escrituras de mútuo 

SR: 05 – Títulos pertencentes a particulares e por estes 

apresentados quando celebraram contratos com o Instituto 

SR: 06 – Certificados de registo predial de inscrição de hipoteca 

SR: 07 – Documentos diversos relativos a empréstimos de 

dinheiro pelo Instituto 

 

SSC: E/Assistência social  

 

SR: 01 – Inquéritos  

SR: 02 – Documentos base para o fornecimento do vestuário e 

calçado 

SR: 03 – Requerimentos de vestuário 

SR: 04 – Orçamentos para fornecimento de vestuário e calçado 

para os pobres 

SR: 05 – Autos de arrematação de vestuário e de calçado 

SR: 06 – Avaliação das condições do vestuário e do calçado dos 

pobres 

SR: 07 – Processos de atribuição de vestuário aos pobres 
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SR: 08 – Relação do vestuário e calçado para os pobres, expostos 

e miseráveis 

SR: 09 – Registo dos pobres e dos expostos a quem foi fornecido 

vestuário e calçado 

SR: 10 – Requerimentos para ser admitido no asilo do Instituto 

SR: 11 – Requerimentos para ser raçoeiro do Instituto 

SR: 12 – Requerimentos para receber alimentação 

SR: 13 – Requerimentos para apoio no tratamento de doenças 

SR: 14 – Registo de indivíduos socorridos 

SR: 15 – Requerimentos de bolsa de estudo para estudar no 

Externato Padre Luís António da Cruz 

SR: 16 – Requerimentos de bolsa de estudo para estudar em 

diversas escolas 

SR: 17 – Registo dos pobres e dos expostos apoiados por outras 

instituições  

SR: 18 – Fichas estatísticas 

SR: 19 – Documentos diversos relativos a assistência 

 

SSC: F/ Capela do Santíssimo Sacramento 

 

SR: 01 – Provisões do arcebispo de Évora 

SR: 02 – Relações dos irmãos 

SR: 03 – Subscrições para a festa da irmandade  
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Sistema de Informação: Comissão Municipal de Assistência 

de Viana do Alentejo  

 

SC: A/Reuniões 

 

SR: 01 – Actas 

 

SC: B/Expediente 

 

SR: 01 – Correspondência recebida 

SR: 02 – Correspondência expedida 

SR: 03 – Requerimentos  

 

SC: C/Contabilidade 

 

SR: 01 – Orçamentos  

SR: 02 – Guias de receita 

SR: 03 – Derramas 

SR: 04 – Livros de registo de donativos 

SR: 05 – Facturas e recibos de despesa 

SR: 06 – Contas da despesa dos medicamentos 

SR: 07 – Livros de contas correntes orçamentais 

SR: 08 – Conta corrente com as verbas orçamentais 

SR: 09 – Livros de receita e despesa 

SR: 10 – Mapas justificativos 

SR: 11 – Livros caixa 

SR: 12 – Livros de registo de dívidas activas 

SR: 13 – Processos de conta de gerência 

SR: 14 – Folhas de conta de gerência 

SR: 15 – Documentos diversos relativos a contabilidade 
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SC: D/Fiscalização contabilística das instituições de assistência 

concelhias  

 

SSC: A/ Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 

 

SR: 01 – Orçamentos 

SR: 02 – Processos de conta de gerência 

SR: 03 – Folhas de conta de gerência  

 

        SSC: B/ Instituto de Piedade e Beneficência 

 

SR: 01 – Orçamentos  

SR: 02 – Processos de conta de gerência 

SR: 03 – Folhas de conta de gerência  

SR: 04 – Conta geral da receita e despesa 
 

SSC: C/ Associação de Caridade de Viana do Alentejo 

 

SR: 01 – Orçamentos 

SR: 02 – Processos de conta de gerência 

SR: 03 – Folhas de conta de gerência 

 

SSC: D/ Centro de Assistência Infantil Imaculado Coração de 

Maria 

 

SR: 01 – Orçamentos 

SR: 02 – Processos de conta de gerência  

SR: 03 – Folhas de conta de gerência  

SR: 04 – Conta de receita e despesa  

 

SSC: E/ Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 
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SR: 01 – Orçamentos e contas de receita e despesa 

SR: 02 – Processos de conta de gerência 

 

SSC: F/ Comissão Paroquial de Assistência de Alcáçovas 

 

SR: 01 – Orçamentos 

SR: 02 – Conta da receita e despesa  

SR: 03 – Conta geral da receita e despesa 

SR: 04 – Processos de conta de gerência 

 

SSC: G/ Sopa dos Pobres de Alcáçovas  

 

SR: 01 – Orçamentos 

SR: 02 – Conta da receita e despesa 

SR: 03 – Processos de conta de gerência 

 

SSC: H/ Cantina Escolar de Alcáçovas 

 

SR: 01 – Orçamentos 

 

SC: E/Assistência social 

 

SR: 01 – Acordos de cooperação 

SR: 02 – Documentos regulamentares de instituições de assistência 

SR: 03 – Plano de assistência social  

SR: 04 – Provas de composição do agregado familiar 

SR: 05 – Pedido de derramas  

SR: 06 – Enxovais vindos do Governo Civil 

SR: 07 – Pedidos de exames médicos 

SR: 08 – Exames médicos 

SR: 09 – Documentos para comparticipação de medicamentos 

SR: 10 – Guias de detenção 
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SR: 011 – Estatística 

SR: 012 – Documentos diversos 
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Sistema de Informação: Associação de Caridade de Viana do 

Alentejo  

 

SR: 01 – Correspondência recebida 

SR: 02 – Acordos 

 

Sistema de Informação: Sopa dos Pobres de Viana do 

Alentejo  

 

SR: 01 – Correspondência recebida 

 

Sistema de Informação: Corporação Fabriqueira Paroquial 

de Viana do Alentejo  

 

SR: 01 – Conta corrente 

SR: 02 – Receita e despesa 

SR: 03 – Nota de receita e despesa 

SR: 04 – Guias de receita 

SR: 05 – Documentos de receita 

SR: 06 – Documentos de despesa 

SR: 07 – Autos de arrematação  

 

Sistema de Informação: Irmandade das Almas de Viana do 

Alentejo  

 

SR: 01 – Eleições 

SR: 02 – Correspondência recebida 

SR: 03 – Mandados 
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Sistema de Informação: Sociedade de Escritores e 

Compositores Teatrais Portugueses: Agência de Viana do 

Alentejo  

 

SR: 01 – Instruções aos agentes 

SR: 02 – Correspondência recebida 

SR: 03 – Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 

SR: 04 – Tabelas de direitos de autor 

SR: 05 – Talões de pagamento de avença de pequeno direito 

SR: 06 – Talões de pagamento de grande direito de representação e execução 

SR: 07 – Talões de pagamento de avença de direito de execução 

SR: 08 – Obras do Arquivo Teatral de Pedro R. Mendes – Coimbra 

SR: 09 – Boletim da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses 

SR: 10 – Impressos não preenchidos 

 

Sistema de Informação: Delegação Escolar do Concelho de 
Viana do Alentejo 

 

SR: 01 – A-Actividades Circum-escolares (Mocidade Portuguesa, festas, excursões, 

visitas, cinema, etc.) 

SR: 02 – B-Benemerência e Assistência  

SR: 03 – C-Contabilidade (folhas, vencimentos, gratificações, abonos, diuturnidades, 

serviços e material, Caixa de Previdência, Caixa de Aposentações, Abono de família, 

Assistência Nacional aos Tuberculosos, Instituto do Presidente Sidónio Pais, Montepio 

dos Servidores do Estado) 

SSR: 01 – Vencimentos 

SSR: 02 – Gratificações 

SSR: 03 – Descontos e abono de família 

SR: 04 – D-Diversos 
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SR: 05 – E-Educação de Adultos (cursos, regentes de cursos e Campanha) 

SR: 06 – F-Efectividade e classificação de serviço (exercício, faltas, licenças, 

provimentos definitivos e exonerações) 

SR: 07 – G-Ensino Particular e Doméstico  

SR: 08 – H-Estatística  

SR: 09 – I-Exames (crianças, adultos e regentes) e passagens de classe 

SR: 10 – J-Inspecção, Disciplina e Aperfeiçoamento Pedagógico 

SR: 11 – L-Instalações escolares (edifícios, moradias, mobiliário e material) 

SR: 12 – M-Nomeações, transferências, posses, colocações, comissões (pessoal 

efectivo, agregado e contratado) 

SR: 13 – N-Obrigatoriedade do ensino 

SR: 14 – O-Rede escolar (recenseamento e criação, funcionamento e suspensão de 

estabelecimentos e lugares)  

SR: 15 – P-Vacaturas e concursos (escolas e postos) 

SR: 16 – Correspondência recebida 

SR: 17 – Cópias de correspondência expedida 

SR: 18 – Frequência 

SR: 19 – Passagens 

SR: 20 – Campanha Nacional de Educação de Adultos 

SR: 21 – Caixa Escolar 

SR: 22 – Registo de atividade dos professores 

SR: 23 – Documentos diversos 
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Sistema de Informação: Escola Masculina de Viana do 
Alentejo  
 

SC: A/1ª Classe  

 

SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 

1965/1966  

SR: 02 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 1ª classe no ano 

lectivo de 1965/1966 

 SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 1967/1968  

 

SC: B/ 2ª Classe  

 

SR: 01 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 2ª classe no ano 

lectivo de 1965/1966 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 

1967/1968  

SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 

1968/1969 

 

SC: C/3ª Classe  

 

SR: 01 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 3ª classe no ano 

lectivo de 1965/1966 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 

1966/1967 

SR: 03 – Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano 

lectivo de 1966/1967  

SR: 04 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 

1967/1968 

SR: 05 – Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano 

lectivo de 1967/1968 
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SR: 06 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 

1968/1969  

 

SC: D/ 4 ª classe 

 

SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1965/1966 

SR: 02 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 

lectivo de 1965/1966 

SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1966/1967 

SR: 04 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 

lectivo de 1966/1967 

SR: 05 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1967/1968 

SR: 06 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1968/1969 

SR: 07 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 

lectivo de 1968/1969 

SR: 08 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1969/1970 

SR: 09 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1970/1971 

SR: 10 – Processos de alunos que reprovaram na 4ª classe no ano lectivo de 

1970/1971 

SR: 11 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1971/1972 

SR: 12 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 

1972/1973 
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SC: E/5ª Classe 

 

SR: 01 – Processos de alunos que reprovaram na 5ª classe no ano lectivo de 

1970/1971  

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 5ª classe no ano lectivo de 

1971/1972 

SR: 03 – Processos de alunos que reprovaram na 5ª classe no ano lectivo de 

1971/1972 

 

SC: F/6ª classe 

 

SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 

1969/1970 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 

1970/1971 

SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 

1972/1973 

SR: 04 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 6ª classe no ano 

lectivo de 1972/1973 
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Sistema de Informação: Padre Luís António da Cruz 

 

SC: A/Geração Casal. José António da Cruz e Maria Francisca  

 

SSC: A/José António da Cruz 

 

SR: 01 – Escrituras 

SR: 02 – Cartas de arrematação  

SR: 03 – Sentenças de arrematação  

SR: 04 – Sentenças  

 

SSC: B/Maria Francisca 

 

SR: 01 – Escrituras  

SR: 02 – Autos cíveis 

 

SC: B/2ª Geração  

 

SSC: A/Padre Luís António da Cruz 

 

SR: 01 – Escrituras  

SR: 02 – Autos de arrematação 

 

SC: C/Particulares  

 

SR: 01 – Escrituras  

SR: 02 – Autos de posse 

SR: 03 – Cartas de arrematação 

SR: 04 – Sentenças 

SR: 05 – Certidões de autos de requerimento  

SR: 06 – Certidões de documentos diversos 

SR: 07 – Provisões régias 
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Sistema de Informação: D. Inês Maria Bule 

 

SC: A/D. Inês Maria Bule 

 

SR: 01 – Escrituras  

SR: 02 – Documentos relativos a património 

SR: 03 – Testamentos  

SR: 04 – Recibos 

SR: 05 – Documentos diversos 

 

Sistema de Informação: Família Martins Morom 

 

SC: A/Geração Casal. João António Martins Morom e ?????? 

 

SSC: A/João António Martins Morom 

  

SR: 01 – Cartas régias de remissão e de venda de foros 

SR: 02 – Documentos diversos relativos a património 

 

SC: B/2ª Geração  

 

SSC: A/D. Maria de Jesus Martins Morom  

 

SR: 01 – Testamentos  

SR: 02 – Documentos diversos relativos a património 
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Sistema de Informação: D. Maria José Vasquez Fragoso  

 

SC: A/D. Maria José Vasquez Fragoso 

 

SR: 01 – Documentos diversos relativos ao património 

SR: 02 – Cartões de Boas Festas 

 

Sistema de Informação: Vicente Emílio Massapina  

 

SC: A/Vicente Emílio Massapina 

 

SR: 01 – Correspondência recebida 

 

Colecção. Sistema de Informação: Cartografia  
 

SR: 01 – Mapas de Portugal 

SR: 02 – Planisférios   
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Parte II – Inventários 
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SI: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
(SCMVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1534-2009 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 141+? livs.; 252 mçs., 102 cads. , 1 caderneta e 7 docs.; papel e 
pergaminho 
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
História administrativa: Ainda antes de 1319 foi fundada a albergaria de Santa Maria, 
primeira instituição da vila com fins assistenciais. As albergarias eram destinadas a 
acolher os peregrinos, para quem as regras sociais prescreviam que se lhes desse abrigo. 
Os hospitais eram destinados ao tratamento dos doentes pobres, mas tinham muitas 
vezes dependências reservadas a peregrinos, ou, se não as tivessem acolhiam-nos nas 
instalações para doentes. A excepção era feita para os doentes contagiosos, que deviam 
ser tratados separadamente. Esta albergaria tinha uma capela anexa.  

No ano de 1319 foi redigido o compromisso da confraria dos Homens Bons 
Ovelheiros que passaram a administrar a referida albergaria. As confrarias eram 
associações de cristãos para a prática da caridade, simbolizada pelas obras de 
misericórdia. As obras de Misericórdia são catorze, sete corporais e sete espirituais. 
Obras corporais: 1ª Dar de comer aos famintos; 2ª Dar de beber aos que têm sede; 3ª 
Cobrir os nus; 4ª Dar pousada aos peregrinos e pobres; 5ª Curar os enfermos; 6ª Remir 
cativos e visitar os presos; 7ª Enterrar os mortos. Por outro lado, as obras de 
Misericórdia espirituais são: 1ª Dar bom conselho, a quem o pede; 2º Ensinar os 
simples; 3ª Castigar com caridade os que erram; 4ª Consolar os tristes desconsolados; 5ª 
Perdoar a quem nos errou; 6ª Sofrer as injúrias paciência; 7ª Rogar a Deus pelos vivos e 
pelos mortos. O fim das confrarias era o amor ao próximo, em vida, na altura da morte e 
após o falecimento. Em vida, atendiam ao “irmão” pobre ou caído na pobreza, quer 
fosse confrade ou não. Por isso, anexo a elas, geralmente existia um hospital ou uma 
albergaria destinada a acolher os pobres que vagueavam pelos caminhos ou os 
peregrinos que se deslocavam a locais de culto religioso. Esta confraria de Viana era 
designada dos Homens Bons Ovelheiros porque os seus membros eram os homens bons 
da localidade, ou seja, os mais ricos e poderosos que podiam desempenhar os cargos 
políticos na câmara e que, neste caso, se dedicavam à actividade económica de criação 
de gado ovino, numa época e numa região em que a terra e o gado eram as maiores 
fontes de riqueza e a base da economia. Já em 1462, foi doada à albergaria de Santa 
Maria, por Afonso Eanes do Crato, a Herdade de Nossa Senhora, hoje Quinta de Santa 
Maria (mais conhecida por Quinta do Duque). Doação que foi confirmada em 1464 pelo 
rei D. Afonso V e de onde provinha o maior rendimento que permitia sustentar a 
albergaria e pôr em prática os seus fins. 

Em 1516, no âmbito da rede de assistência social, a nível nacional, promovida 
pelo rei, foi fundada a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, no mesmo ano 
em que D. Manuel atribui à vila o foral de Leitura Nova, ou seja um novo foral, um 
texto actualizado do foral antigo, presumivelmente atribuído por D. Dinis. As 
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Misericórdias também eram confrarias. Em consequência da sua criação, algures na 
segunda metade do Século XVI a albergaria Santa Maria, nesta altura também já 
designada de Hospital de Nossa Senhora da Graça, e a sua capela foram integrados na 
Santa Casa da Misericórdia. A partir daí o hospital passou a ser conhecido como 
Hospital da Misericórdia e funcionou sob a sua tutela até à segunda metade do século 
XX. Após a extinção do hospital funcionou no mesmo edifício o Centro de Saúde local, 
até este serviço ter sido transferido para construção feita de raiz para o receber, 
inaugurada nos primeiros anos do século XXI.  

Ainda no século XX, em 1908, foi fundado, por testamento de D. Inês Maria 
Bule, um asilo para cegas designado Asilo Jesus Maria José. Este asilo, que foi 
inaugurado em 1914, após a morte da testadora, funcionou sempre sob administração da 
Santa Casa da Misericórdia, de acordo com a vontade da instituidora. 

Ao longo do tempo a Misericórdia recebeu outros legados testamentários menos 
expressivos, mas também com fins assistenciais tais como o de Manuel Lopes (1879), o 
de Jerónima Maria Camões (1894) e o do Cónego José Ponce Martins Morom (1916) 
cujos fins eram cumpridos pela Misericórdia a partir da administração dos bens ou 
rendimentos recebidos.  

Já em 1979 foi extinto o Instituto de Piedade e Beneficência cujos bens foram 
integrados na Santa Casa da Misericórdia. 
História custodial e arquivística: Não aplicável.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Não aplicável.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida pela Assembleia Geral e pela Mesa 
Administrativa no âmbito das suas funções. Grande parte da documentação é de carácter 
administrativo e contabilístico sendo que a documentação relativa à assistência social 
prestada pela Misericórdia é de grande interesse para a história da assistência no 
concelho. Não foi encontrada nenhuma documentação do Conselho Fiscal entre a 
documentação do arquivo definitivo. O sistema integra ainda os subsistemas Asilo Jesus 
Maria José, Legado de Manuel Lopes, Legado Camões e Legado do Cónego Ponce.  
Avaliação, selecção e eliminação: No futuro poderá ser necessário promover a 
avaliação da documentação que vier a ser produzida com vista à selecção de unidades 
cujo fim possa ser a eliminação ou a conservação, conforme os casos.   
Ingressos adicionais: No futuro serão integradas mais unidades de instalação no 
arquivo definitivo, à medida que a documentação deixe de ser útil no arquivo 
intermédio, e passe a ser considerada apenas de valor histórico e cultural.  
Sistema de organização: Foram criadas três secções para distribuição da documentação 
que correspondem a secções orgânicas da Misericórdia: Assembleia Geral, Mesa 
Administrativa e Conselho Fiscal. Na secção Mesa Administrativa, além das séries 
documentais próprias, foram criadas as subsecções: Secretaria, Tesouraria, Hospital de 
Nossa Senhora da Graça (que inclui a subsubsecção Igreja de Nossa Senhora da Graça), 
Asilo, Farmácia e Biblioteca. Nas secções e nas subsecções distribuíram-se as séries 
documentais estabelecidas com base nas tipologias dos documentos. As séries foram 
sempre ordenadas cronologicamente excepto quando era pertinente a sua ordenação por 
ordem alfabética ou por número de documento, excepções que são assinaladas em cada 
caso. O Asilo Jesus Maria José e os legados de Manuel Lopes, de Jerónima Maria 
Camões e do Cónego José Ponce Martins Morom foram considerados subsistemas de 
informação do sistema da Misericórdia uma vez que eram subinstituições com 
fundadores, fins e património ou rendimentos próprios, mas administrados pela 
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Misericórdia. Todavia, a gestão integrada destas entidades faz com que muitos dos 
documentos da Misericórdia contenham referências a estas instituições, sendo que só foi 
possível separar para estes subsistemas documentação com informação específica 
referente aos mesmos.  
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação excepto em alguns casos em que essa circunstância foi indicada 
na descrição da própria unidade. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: No sistema de informação da Comissão 
Municipal de Assistência na secção D/Fiscalização contabilística das instituições de 
assistência concelhias existe muita documentação de cariz contabilístico (orçamentos e 
contas) da Santa Casa da Misericórdia que para aí foi enviada para aprovação.  
Nota de publicação: Fátima Farrica, “Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo”, A Cidade de Évora, II Série, nº 8, 2009, pp. 601-
635, ISNN 0971-1992. 
 
VI) Notas 
 
Notas:  
Notas a Datas Extremas: Embora as datas extremas sejam 1534-2009, de facto o 
sistemas de informação apenas possui 1 livro de 1534, 2 de 1688 e 3 livros do século 
XVIII. A esmagadora maioria da documentação foi produzida nos séculos XIX e XX. 
Para esta intervenção sobre o arquivo optou-se por considerar apenas a documentação 
produzida e acumulada até 1974, tendo em conta que esta data marca uma alteração 
profunda na História nacional com as alterações políticas a promoveram transformações 
económicas e sociais, bem como administrativas. Estas alteraram a organização das 
instituições, as suas funções e até a sua filosofia de acção, no caso concreto, a própria 
filosofia assistencial. Deste modo, tendo em conta que o projecto desenvolvido se podia 
centrar apenas no arquivo definitivo, o marco de 1974 pareceu-nos uma opção 
pertinente. Todavia, as unidades de instalação (livros, maços, cadernos) contêm, em 
muitos casos, registos posteriores a 1974. Deste modo, porque as unidades não podiam 
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ser descritas pela metade, a datação de várias ultrapassa o momento de 1974 atingindo, 
no máximo, o ano de 1987. Excepcionalmente um livro de registo do movimento 
religioso da igreja de Nossa Senhora da Graça (capela do Hospital) atinge o ano de 
2009, uma vez que se não tivesse sido inventariado seria o único que não estaria 
descrito o que se tornava ainda mais pertinente que se fizesse uma vez que a igreja já 
não tem actividade religiosa e o fundo está fechado. 
Notas a Dimensão e suporte: A contabilização dos livros não inclui os livros impressos 
da Biblioteca da Misericórdia nem os livros litúrgicos da Igreja de Nossa Senhora da 
Graça (capela dos Hospital) uma vez que esses acervos ainda não foram catalogados.     
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/Assembleia Geral 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A 
Título formal: Assembleia Geral 
Título paralelo: Junta Geral  
Datas extremas: 1876-1985 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 doc., 37 cads., 3 mçs. e 2 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Compromissos, documentação relativa às eleições da Mesa 
Administrativa e actas da Assembleia Geral.  
 
SR: 01 – Compromissos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/01 
Título atribuído: Compromissos 
Data: 1876 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Compromisso. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/01/Doc01 
Título formal: Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Data: 1876 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Compromisso. 

 
SR: 02 – Cadernos de recenseamento eleitoral para a mesa administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/02 
Título atribuído: Cadernos de recenseamento eleitoral para a mesa administrativa  
Datas extremas: 1913-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 10 cads; papel 
Âmbito e conteúdo: Recenseamento dos irmãos eleitores e elegíveis para a mesa 
administrativa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/02/Mç01 
Datas: 1913-1915; 1917; 1920; 1923; 1926; 1929; 1935; 1965; 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 10 cads; papel 

 
SR: 03 – Cadernos de descarga das eleições para a mesa administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/03 
Título atribuído: Cadernos de descarga das eleições para a mesa administrativa. 
Datas extremas: 1898-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 27 cads.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Cadernos de descarga das eleições para a mesa administrativa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/03/Mç01 
Datas: 1898-1913; 1915; 1917; 1920; 1923; 1926; 1929; 1932; 1935; 1965; 
1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 27 cads; papel 

 
SR: 04 – Actas de eleições da Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/04 
Título atribuído: Actas de eleições da Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1897-1976 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Actas e cópias de catas de eleições da Mesa Administrativa e actas 
de não eleição da Mesa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/04/Mç01 
Datas: 1897-1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Cadernos de actas de eleições da Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/04/Mç02 
Datas: 1969-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 cads; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de actas de eleição da Mesa Administrativa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/04/Mç03 
Datas: 1900-1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Actas de actos eleitorais da Mesa Administrativa em que a 
eleição não se efetuou por insuficiência de número de irmãos. 

 
SR: 05 – Actas da Assembleia Geral 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/05 
Título atribuído: Actas da Assembleia Geral 
Datas extremas: 1902-1985 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs; papel 
Âmbito e conteúdo: Actas de eleições e de não eleição da Mesa Administrativa e de 
reuniões extraordinárias.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/05/Liv01 
Título formal: Actas da Junta Geral 
Datas: 1902-1969 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A/05/Liv02 
Título formal: Actas da Assembleia Geral da Misericórdia de Viana do 
Alentejo  
Datas: 1969-1985 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SC: B/Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B 
Título formal: Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1534-1987 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte (da totalidade da secção): 139 + ? livs., 249 mçs., 65 cad., 1 
caderneta e 6 docs.; papel e pergaminho 
Dimensão e suporte (das séries próprias da Mesa Administrativa): 47 livs., 4 cads., 
58 mçs. e 26 docs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: A Mesa Administrativa possui as suas próprias séries de 
documentação, produzida e acumulada na sua esfera de acção própria, onde se 
encontram documentos relativos a entrada de irmãos, reuniões, património, obras e 
equipamentos, orçamentos, contas de gerência, pessoal, assistência social e culto 
religioso; e as subsecções Secretaria, Tesouraria, Hospital de Nossa Senhora da Graça 
(que inclui a subsubsecção Igreja de Nossa Senhora da Graça), Asilo, Farmácia e 
Biblioteca com as séries respectivas. A contabilização dos livros desta secção não inclui 
os livros impressos da Biblioteca da Misericórdia nem os livros litúrgicos da Igreja de 
Nossa Senhora da Graça (capela dos Hospital) uma vez que esses acervos ainda não 
foram catalogados.     
 
SR: 01 – Termos de entradas dos irmãos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/01 
Título atribuído: Termos de entradas dos irmãos 
Datas extremas: 1712-1880 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo:Registo dos termos individuais das entradas dos irmãos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/01/Liv01 
Título formal: Termos de entradas dos irmãos da Santa Casa da Misericórdia 
desta vila de Viana do Alentejo 
Datas: 1712-1880 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 02 – Autos de juramento dos novos irmãos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/02 
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Título atribuído: Autos de juramento dos novos irmãos 
Datas extremas: 1898-1912 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos autos de juramento dos novos irmãos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/02/Liv01 
Título formal: Livro dos autos de juramento dos novos irmãos 
Datas: 1898-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

 
SR: 03 – Relação dos irmãos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/03 
Título atribuído: Relação dos irmãos 
Datas extremas: 1898-1987 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de nomes dos irmãos que foram entrando para a Misericórdia 
com as datas de entrada e, em alguns casos, a data de morte.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/03/Liv01 
Título formal: Relação de todos os irmãos  
Datas: 1898-1987 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 livro; papel 

 
SR: 04 – Propostas à Mesa Administrativa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/04  
Título atribuído: Propostas à Mesa Administrativa  
Data: 1865  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Proposta de reformas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/04/Doc01 
Data: 1865 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Proposta de reformas para solucionar a crise financeira da 
Misericórdia feita por uma comissão nomeada pela Mesa Administrativa. 

 
SR: 05 – Actas da Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05 
Título atribuído: Actas da Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1880-1970 
Nível de descrição: Série 



 56 

Dimensão e suporte: 11 livs; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros de registo das actas das sessões da Mesa Administrativa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv01 
Título formal: Actas. Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1880-1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv02 
Título formal: Actas. Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1886-1890  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv03 
Título formal: Actas. Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1890-1894 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv04 
Título formal: Actas. Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1894-1897 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv05 
Título formal: Livro das actas das sessões da Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1897-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv06 
Título formal: Actas 
Datas: 1899-1905 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv07 
Título formal: Misericórdia de Viana do Alentejo. Actas 
Datas: 1905-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv08 
Título formal: Misericórdia de Viana do Alentejo. Actas 
Datas: 1912-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv09 
Título formal: Actas das sessões da Mesa Administrativa da Misericórdia 
Datas: 1920-1932 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv10 
Título formal: Livro de actas 
Datas: 1942-1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/05/Liv11 
Título formal: Livro de actas 
Datas: 1960-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 06 – Testamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/06 
Título atribuído: Testamentos 
Datas extremas: 1688-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv, 1 mç e 2 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamentos, originais ou cópias, e cópias de partes de 
testamentos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/06/Liv01 
Título formal: Livro das verbas testamentárias e outros esclarecimentos acerca 
da Misericórdia  
Data: 1688, Outubro 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Resulta de um traslado de livros antigos feito por Manuel 
Luís Loureiro, boticário. Feito durante a provedoria do Dr. Domingos Coelho 
Reidono, Desembargador da Casa da Suplicação e juiz dos Contos do Reino. Os 
livros antigos que existiam no cartório além de muito antigos já tinham sido 
terminados e escrevia-se em papéis e cadernos à parte o que fazia com que fosse 
difícil encontrá-los. Deste modo, para facilitar a utilização dos documentos e a 
protecção dos direitos da Misericórdia, foi ordenado que se fizesse um novo 
livro onde se trasladasse todos os documentos que estavam copiados no livro 
velho. (Falam de livros antigos e depois de  um livro velho). Em 1543 Rodrigo 
de Vilalobos era o provedor. Aparentemente a informação recua a 1504, data 
encontrada no fólio 6v como sendo aquela em que se registou, no livro velho, a 
verba de um testamento que contemplava a Misericórdia. Todavia, cremos que 
esta data resulte de um erro de escrita no momento da cópia para este livro novo, 
tendo em conta que a Misericórdia só foi fundada em 1516. Talvez a data que se 
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pretendesse registar fosse 1540. Os registos feitos posteriormente a 1688 
avançam até 1739. No fólio 14 v refere-se a existência de um “livro do 
compromisso”, códice que atualmente já não existe. Entre os fólios 65 e 66v 
refere-se a necessidade de se mudar a sede da Misericórdia (1572) e, em 
alternativa, de se fazerem obras que elevem a igreja (1573) porque esta era 
muito húmida, o que fazia danificar tudo o que estava abaixo do nível do piso 
exterior.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/06/Mç02 
Datas extremas: 1880-1916 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 procs; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamentos de: Francisco de Melo Cabral e Sousa, D. 
Jerónima Maria Camões, Manuel Lopes, cónego José Ponce Martins Morom, 
Estevão José Jorge e Rev. Joaquim Ribeiro de Campos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/06/Doc03 
Título formal: Testamento de José Joaquim Raposo  
Datas: 1938-1939 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao funeral e ao testamento de José 
Joaquim Raposo (ou José Joaquim Baltazar). Inclui uma caderneta predial 
urbana.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/06/Doc04 
Datas: 1954; 1977; 1979  
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Fotocópia de certidão do testamento de José Leonardo da 
Silva Carvalho, data da certidão 26 de Julho de 1954; pedido de registo predial 
1977; pedido de registo na matriz 1979 

 
SR: 07 – Aquisição de bens das confrarias de Aguiar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/07 
Título atribuído: Aquisição de bens das confrarias de Aguiar 
Datas extremas: 1861-1862 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimento e provisão régia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/07/Doc01 
Data: 1861 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimento do procurador da confraria do Hospital da 
Misericórdia de certidão da portaria de 22 de Março de 1861 relativa às 
confrarias de Aguiar extintas porque tinha havido reclamação pelo facto dos 
bens das mesmas terem sido de novo tirados à Misericórdia pela sessão de 16 de 
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Maio de 1860 da Junta Geral do Distrito. A portaria determina que o Governador 
Civil não dê cumprimento à deliberação da Junta Geral. As confrarias tinham 
sido extintas em 1855 e em 1856 e os seus bens tinham sido doados à 
Misericórdia em 1857.    

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/07/Doc02 
Data: 1862-03-19 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisão do rei D. Luís em que concede licença à 
Misericórdia para adquirir e conservar, além do prazo da lei, os bens que 
pertenceram às confrarias do Santíssimo Sacramento, das Almas, do Rosário e 
da Assunção, de Aguiar, que pela sua extinção foram legalmente doados à Santa 
Casa, pela Junta Geral do Distrito, a 4 de Maio de 1857. Em troca a Misericórdia 
ficou obrigada a fornecer o azeite para a lâmpada do Santíssimo e a aplicar o 
restante rendimento para socorrer os pobres da freguesia. 

  
 
SR: 08 – Tombos da Misericórdia  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/08 
Título atribuído: Tombos da Misericórdia 
Datas extremas: 1745-1900 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros de registo dos bens da Misericórdia com a sua localização, 
confrontações e descrição. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/08/Liv01 
Título formal: Tombo  
Data: 1745 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Tombo dos bens e rendas da Santa Casa da Misericórdia 
feito por ordem régia com a coordenação do juiz de fora Inácio Caetano 
Carrilho, natural da vila do Crato. Quando se iniciou o provedor era Luís de 
Lemos Montenegro e quando foi terminado o cargo era ocupado por Inácio 
Palha de Almeida.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/08/Liv02 
Título formal: Descrição de todos os bens pertencentes à Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Data: 1854 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Do fólio 1 a 79 identifica os bens da Misericórdia. Do fólio 
80 a 121 os bens da Albergaria.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/08/Liv03 
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Título formal: Tombo. Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. III 
Data: 1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Tombo dos bens e direitos da Santa Casa da Misericórdia. 
Só tem quatro testamentos dos quais se copiou apenas a parte referente à 
Misericórdia. Com informação entre 1860-1914?. As datas das cópias das partes 
dos testamentos referidos são entre 1899 e 1900. 

 
SR: 09– Tombos do Hospital  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/09 
Título atribuído: Tombos do Hospital 
Datas extremas: 1534-1797 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 liv; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros de registo dos bens do Hospital com a sua localização, 
confrontações e descrição. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/09/Liv01 
Título atribuído: Tombo dos bens do Hospital de Nossa Senhora da Graça 
Data: 1534-05-24 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos bens do Hospital e Albergaria de Nossa 
Senhora da Graça em 1534, feito por Diogo Velho. Nesta época a instituição já 
é designada de Hospital. Contém, no início, a cópia do Compromisso da 
Confraria dos Homens Bons Ovelheiros – 1357 (Era de Crsito:1319). Ao longo 
dos séculos o livro recebeu diversos acrescentos de informação que chegam ao 
século XIX, nomeadamente no que respeita aos nomes dos foreiros das 
propriedades e à actualização dos respectivos foros. 
Existência e localização de cópias: No arquivo Nacional Torre do Tombo 
existe uma cópia deste livro que, feito em 1534, não recebeu os acrescentos 
posteriores que este foi adquirindo ao longo dos séculos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/09/Liv02 
Título formal: Tombo novo da Albergaria de Nossa Senhora da Graça desta 
vila de Viana do Alentejo extraído do tombo velho 
Data: 1797 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia do tombo de 1534. 

 
SR: 10 – Inventários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/10 
Título atribuído: Inventários 
Datas extremas: 1866-pos.1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç., 1 cad. e 2 livs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Inventários de bens diversos, móveis e imóveis.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/10/Mç01 
Datas: 1866-1869; 1894; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 5 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inventário do Hospital de 1866 e actualização de 1869. 
Listas de bens de 1894. Uma das listas de 1894 está assinada por Maria José de 
Sousa e é a lista dos objectos da Misericórdia que lhe foram confiados e que 
pertencem ao altar onde está imagem do Senhor Morto, vinda o convento de São 
Bento de Évora, antes de 1894. Outra, do mesmo ano, assinada pelo Cónego 
Ponce também regista uma imagem do Senhor Morto, que deve ser a mesma, e 
mais objectos que talvez também tenham vindo do convento de São Bento de 
Évora. Lista de pertences do Hospital (século XX). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/10/Cd02 
Título formal: Inventário 
Data: 1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Hospital: enfermarias e anexos, Lázaros, igreja e sacristia, 
Albergaria; Misericórdia: igreja de São Francisco, capela dos Passos e 
pertences da imagem, pertences dos anjos, objectos confiados ao cuidado da 
Ex.ma D. Maria José de Sousa, igreja da Misericórdia, sala das sessões, cera.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/10/Liv03 
Título formal: Livro de inventário  
Data: 1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Hospital (Enfermarias, Lázaros, igreja e sacristia, 
Albergaria, igreja de São Francisco, capela dos Passos e pertences da imagem, 
pertences dos anjos, objectos confiados à Sr.ª D. Maria José de Sousa 
pertencentes ao Senhor Morto, casa da arrecadação, secretaria. Refere ainda, sem 
descriminação específica, possuir propriedades (edifícios da Misericórdia, da 
Farmácia, do Hospital e Albergaria, uma fazenda na Barca e outra no 
Lameirão), inscrições, capitais mutuados, foros a dinheiro e em géneros, 
imagens. Além dos edifícios referidos e das duas fazendas identificadas, não 
refere diversos outros bens, rústicos e urbanos, que também possuía.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/10/Liv04 
Título formal: Livro de inventário 
Data: [Pos. 1917] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inventario de bens imóveis e de bens móveis da 
Misericórdia, do Asilo Jesus Maria José, do Asilo de inválidos, do Hospital, 
da Farmácia, da igreja do Hospital, da igreja de São Francisco, da capela dos 
Passos, da arrecadação e da sala das sessões [diversos livros].  
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SR: 11 – Registo de foros  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11 
Título atribuído: Registo de foros 
Datas extremas: 1838-1899 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc; 2 livs. e 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos diversos que permitem conhecer os direitos sobre foros 
por parte da Misericórdia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11/Doc01 
Data: 1838 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Carta de partilhas de bens foreiros à Misericórdia e ao 
Hospital.  
Características físicas e requisitos técnicos: Em mau estado devido aos efeitos 
da humidade.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11/Liv02 
Título formal: Foros a géneros e rendas de prédios  
Datas: 1897-1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro para se inscreverem os foros a géneros e prédios 
rústicos de renda pertencentes à Misericórdia  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11/Liv03 
Título formal: Livro de foros  
Datas: 1897-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro para se inscreverem os foros pertencentes à 
Misericórdia impostos em prédios da freguesia de Viana e de Aguiar. Com 
referência a remissões ao longo do século XX. 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11/Liv04 
Título formal: Livro de foros  
Datas: 1897-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro para se inscreverem os foros pertencentes à 
Misericórdia impostos em prédios da freg de Viana e de Aguiar. Com referência 
a remissões ao longo do século XX. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/11/Mç05 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Fichas individuais de bens rústicos e urbanos que se 
supõem ser foreiros à Misericórdia. Contêm o nome do foreiro, a data de 
pagamento do foro, o valor, a localização da propriedade, o nome do proprietário 
e a forma de aquisição (compra, herança…). 

 
SR: 12 – Autos de arrematação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12 
Título atribuído: Autos de arrematação 
Datas extremas: 1858-1944 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc., 3 livs. e 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação de propriedades, para aforamento e 
arrendamento, e de obras. Inclui autos de arrematação de vestuário e de calçado para os 
pobres.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12/Doc01 
Data: 1858 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de aforamento por arrematação de uma courela da 
extinta confraria da Senhora da Assunção, de Aguiar.  
Características físicas e requisitos técnicos: Em mau estado devido aos efeitos 
da humidade.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12/Liv02 
Datas: 1887-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos de arrematação de vestuário e de calçado para os 
pobres em cumprimento do legado de D. Jerónima Maria Camões e de 
arrematação de obra de levantamento de muro do quintal do Hospital.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12/Liv03 
Título formal: Misericórdia de Viana. Livro dos autos de arrematações 
Datas: 1897-1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação dos contratos celebrados com a 
Misericórdia, quer no que se refere a propriedades quer ao fornecimento de 
vestuário e de calçado para os pobres em cumprimento do legado de D. Jerónima 
Maria Camões.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12/Liv04 
Título formal: Autos de arrematação 
Data: 1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Autos de arrendamento em hasta pública de propriedades 
da Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/12/Mç05 
Datas: 1906; 1909; 1912; 1914-1915; 1917-1918; 1920-1921; 1923-1924; 1926; 
1928-1929; 1932-1933; 1938; 1943-1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação e autos de arrendamento em hasta 
pública de propriedades da Misericórdia e do Asilo Jesus Maria José. 

 
SR: 13 – Escrituras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13 
Título atribuído: Escrituras  
Datas extremas: 1688-1987 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs., 6 mçs. e 4 docs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda, de aforamento, de arrendamento e 
de empréstimos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Liv01 
Título formal: Livro de escrituras antigas de compras e aforamentos 
Data: 1688 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Feito na provedoria do Dr. Domingos Coelho Reidono, 
Desembargador da Casa da Suplicação e juiz dos Contos do Reino, em que se 
decidiu copiar para este livro todas as escrituras da Misericórdia pois “estando 
cada uma sobre si se perdiam muitas”.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç02 
Datas: 1840; 1871; 1875; 1877 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda e de reconhecimento de 
novos foreiros de bens foreiros à Misericórdia. 
Características físicas e requisitos técnicos: Em mau estado devido aos efeitos 
da humidade 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç03 
Datas: 1846; 1854-1855; 1857; 1895 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de aforamento. Uma das escrituras é de 
empréstimo de capital pela Misericórdia.  
Características físicas e requisitos técnicos: Em mau estado devido aos efeitos 
da humidade 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Liv04 
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Título formal: Caridade de Aguiar. Livro de autos de aforamento de prédios 
pertencentes à mesma 
Data: 1858  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de aforamento de prédios pertencentes às antigas 
confrarias de Aguiar. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç05  
Título formal: Escrituras de capitais distratados 
Datas: 1865; 1879; 1884; 1891; 1893-1894; 1896; 1898; 1901; 1907; 1913-
1917; 1921-1922; 1925; 1928; 1931; 1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Na realidade tratam-se das escrituras de empréstimo de 
dinheiro da Misericórdia a particulares diversos e de certidões de registo de 
hipotecas e não de escrituras de distrate, como o título poderá induzir. O maço 
em apreço deve ter sido constituído com as escrituras sobre capitais cujo 
empréstimo já havia sido distratado pela instituição. As escrituras de 1915 são 
todas referentes ao Asilo Jesus Maria José. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç06 
Datas: 1885; 1902; 1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda e de empréstimo. O 
documento de 1885 é uma carta régia de venda de foro que pertencia à 
Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç07 
Título formal: Escrituras de mútuo e de arrendamento da Farmácia e outros   
Datas: 1891; 1902; 1915; 1922-1924; 1947; 1949; 1963; 1968-1969; 1974-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras diversas, algumas com outros documentos 
anexos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç08 
Título formal: Contratos de arrendamento de prédios urbanos  
Data: 1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Contratos de arrendamento de prédios urbanos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Mç09 
Data: 1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço, 5 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda, com registo de hipoteca, de 
bens que foram de D. Inês Maria Bule.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Doc10 
Datas: 1926; 1933; 1967 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao arrendamento de uma casa na rua 
Cândido dos Reis 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Doc11 
Título formal: Escritura de compra e venda 
Data: 1928 
Nível de descrição: Documento composto   
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escritura de compra e venda do domínio útil de uma 
morada de casas para alargamento do Hospital, com o apoio de D. Maria Joana 
Cabral e Melo. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Doc12 
Datas: 1935; 1939; [Século XX] 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo ao arrendamento da Farmácia da 
Misericórdia: condições de arrendamento da Farmácia (sem data); anúncio de 
abertura de concurso para arrendamento da Farmácia (1939); respostas de 
particulares à abertura de concurso para arrendamento da Farmácia (1935 e 
1939) e carta da câmara municipal que informa da autorização dada, pelo 
Ministério do Interior, para o arrendamento (1939). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/13/Doc13 
Datas: 1974-1975; 1981-1987 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo à compra do usufruto da horta do 
Hospital e à venda do terreno e do monte da herdade da Fonte Figueira: 
correspondência recebida e expedida, requerimentos e documentos da 
conservatória do registo predial e da repartição de finanças. 

 
SR: 14 – Cópia de escrituras de mútuo e distrate  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/14 
Título atribuído: Cópia de escrituras de mútuo e distrate 
Datas extremas: 1899-1902  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de escrituras de mútuo, respectivos registos e escrituras de 
distrate dos capitais mutuados do cofre da Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/14/Liv01 
Título formal: Cópia de escrituras de mútuo e distrate  
Datas: 1899-1902 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 15 – Autos de posse 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/15 
Título atribuído: Autos de posse 
Data: 1911 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse de bens imóveis. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/15/Doc01 
Data: 1911 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse do edifício, da cerca, da igreja e mais 
pertences do convento do Bom Jesus que foram cedidos à Misericórdia pelo 
Estado (após o seu encerramento como casa religiosa) para ser adaptado a 
Hospital e a Asilo, com a cláusula de reverter para o Estado se não lhe fosse 
dado esse destino.   

 
SR: 16 – Registo de arrendamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/16 
Título atribuído: Registo de arrendamentos 
Datas extremas: 1914-1925 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Datas dos contratos, prazos de arrendamento, valores das rendas e 
datas de pagamento  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/16/Liv01 
Título formal: Registo de arrendamentos 
Datas: 1914-1925 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 17 – Processos de remissão de foros 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/17 
Título formal: Processos de remissão de foros 
Datas extremas: 1922-1955 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos compostos pelos documentos necessários para a 
remissão de foros de propriedades da Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/17/Mç01 
Título formal: Processos de remissão de foros  
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Datas: 1922-1928; 1932; 1939; 1942-1944; 1946-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 39 procs.; papel 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/17/Mç02 
Título formal: Processos de remissão de foros  
Datas: 1924; 1926; 1934; 1942; 1944; 1946-1950; 1952; 1959; 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 18 – Certidões de registo predial  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/18 
Título atribuído: Certidões de registo predial 
Datas extremas: 1901-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidões de registo predial de domínios directos e de foros da 
Misericórdia. Algumas dadas por petição. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/18/Mç01 
Datas: 1901; 1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Petições da Misericórdia de certidões de registo predial de 
foros da instituição e respectivas certidões anexas; e de certidões de registo 
predial de prédios da Misericórdia que foram de D. Inês Maria Bule e 
respectivas certidões anexas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/18/Mç02 
Datas: 1901; 1903; 1909; 1915  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidões de registo predial de domínios directos e de foros 
da Misericórdia. Inclui certidão de registo predial de transmissão de bens de D. 
Inês Maria Bule a favor da Misericórdia (24 de Maio de 1915)  

 
SR: 19 – Certidões de registo de hipoteca 
 
Código de referência: : PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/19 
Título atribuído: Certidões de registo de hipoteca 
Data: 1891 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidão de registo de hipoteca. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/19/Doc01 
Datas: 1891 
Nível de descrição: Documento simples  
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Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidão de registo de hipoteca.  

 
SR: 20 – Documentos relativos à de divisão de propriedades em glebas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/20 
Título atribuído: Documentos relativos à de divisão de propriedades em glebas 
Datas extremas: 1914-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à de divisão de propriedades em glebas 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/20/Mç01 
Datas: 1914; 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Carta de António Isidoro de Sousa, enquanto secretário da 
comissão promotora do acourelamento das herdades da Vinagra e anexas, de 
Outubro de 1914; relação das glebas arrematadas em 8 e 14 de Novembro de 
1914 de propriedade cujo nome não é indicado, mas que se supõe ser a herdade 
da Vinagra; certidão do escrivão da Misericórdia de arrematação de uma gleba 
da mesma herdade (1967).  

 
SR: 21 – Cadernetas prediais  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/21 
Título atribuído: Cadernetas prediais 
Data: 1937 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cadernetas prediais urbana de prédios do Asilo Jesus Maria José.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/21/Mç01 
Data: 1937 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Caderneta predial urbana de prédio na rua Cândido dos 
Reis e caderneta predial urbana de prédio na rua da Assunção. Os dois 
topónimos, apesar de diferentes, correspondem à mesma rua que recebeu os dois 
nomes em épocas diferentes. 

 
SR: 22 – Documentos diversos relativos património 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/22 
Título atribuído: Documentos diversos relativos património 
Datas extremas: 1885-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos património que não se enquadram 
nas séries documentais anteriores.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/22/Mç01 
Datas: 1885; 1911; 1929; 1964-1966; 1975  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos património: recibo da 
repartição de fazenda de Évora de pagamento de arrematação de foro em 
propriedade pertencente à Misericórdia (1885); publicação em Diário da 
República do anúncio de arrematação de foros pertencentes à Misericórdia, à 
confraria do Santíssimo Sacramento e à Junta de Paróquia (1911); declaração 
relativa a contribuição predial urbana (1929); Declarações de prédio urbano total 
ou parcialmente arrendado (1964-1966); documentos relativos à isenção de 
pagamento de sisa para a aquisição de um prédio rústico (1975).  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/22/Mç02 
Datas: 1933; 1943; 1956; 1958; 1962; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Rascunhos diversos relativos a propriedades, relacionados 
com arrendamentos, com vendas e com o valor matricial dos prédios.  

 
SR: 23 – Projectos de obras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23 
Título atribuído: Projectos de obras 
Datas extremas: 1915-1974 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Projectos de obras diversas com memórias descritivas, orçamentos 
e peças desenhadas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23/Doc01  
Título formal: Projecto de ampliações para o Asilo Jesus Maria José em Viana 
do Alentejo 
Data: 1915 
Nível de descrição: Documento composto   
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Memória, medições, orçamento e peças desenhadas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23/Doc02 
Título formal: Projecto de diferentes melhoramentos no edifício do Hospital da 
Misericórdia de Viana do Alentejo 
Data: 1938 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Memória descritiva, medições, orçamentos e peças 
desenhadas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23/Doc03 
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Título formal: Hospital de Viana do Alentejo: projecto de ampliação de 
instalações sanitárias  
Datas: 1953-1954 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Parte descritiva e desenhos. Inclui contrato para execução 
da obra e documentos relativos a pagamentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23/Doc04 
Datas: 1974; [Século XX] 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de obras no Hospital: descrição, orçamento e 
minuta de contrato de adjudicação para obras a fazer no Hospital. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/23/Doc05 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de obras em prédios na rua Cândido dos Reis: 
descrição e orçamento para obras a fazer em prédios na rua Cândido dos Reis. 

 
SR: 24 – Orçamentos para obras  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/24 
Título atribuído: Orçamentos para obras 
Datas extremas: 1945-1947 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamento para obras no Asilo Jesus Maria José, na Farmácia e 
no Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/24/Doc01  
Título formal: Orçamento para obras a fazer no Asilo Jesus Maria José 
Data: 1945 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamento para obras a fazer no Asilo Jesus Maria José. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/24/Doc02 
Título formal: Papéis referentes ao concurso de arranjos e pinturas nos edifícios 
da Farmácia e do Hospital 
Data: 1947 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e correspondência.  

 
SR: 25 – Peças desenhadas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/25 
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Título atribuído: Peças desenhadas 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Plantas do edifício do Asilo Jesus Maria José. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/25/Mç01 
Título formal: Projecto para a ampliação e adaptação do Asilo Jesus Maria 
José em Viana do Alentejo 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Plantas do rés-do-chão e do primeiro andar do edifício do 
Asilo Jesus Maria José. Três exemplares iguais.  

 
SR: 26 – Apontamentos diversos relativos a obras no Hospital 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/26 
Título atribuído: Apontamentos diversos relativos a obras no Hospital 
Datas: [Século XX]  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos obras que não se enquadram nas 
séries documentais anteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/26/Mç01 
Datas: [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relacionados com adjudicações de obras, 
dados de construtores civis, medidas das enfermarias e outros. 

 
SR: 27 – Reapetrechamento Hospitalar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/27 
Título formal: Reapetrechamento Hospitalar 
Datas extremas: 1957-1974 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a reapetrechamento Hospitalar. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/27/Doc01 
Título formal: Reapetrechamento Hospitalar  
Datas: 1957; 1963-1968; 1970-1972; 1974 
Nível de descrição: Documentos composto   
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inclui documentação sobre construções, equipamentos e 
ambulância. Contém plantas e jornais com a divulgação da arrematação de 
obras.   
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SR: 28 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1869-1982 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 9 livs., 2 mçs. e 2 docs. 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares. Alguns com outros 
documentos relacionados anexos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv01 
Título formal: Para os orçamentos da receita e despesa da Misericórdia e da 
Albergaria da Senhora da Graça de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1869-1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv02 
Título formal: Para os orçamentos da receita e despesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo e Estabelecimentos anexos 
Datas: 1885-1894 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Doc03 
Título formal: Orçamento 
Datas: 1894-1895 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamento suplementar para o ano económico de 1894-
1895. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv04 
Título formal: Livro para os orçamentos da receita e despesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo e Estabelecimentos anexos 
Datas: 1894-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv05 
Título formal: Orçamentos 
Datas: 1900-1905 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv06 
Título formal: Orçamentos 
Datas: 1905-1914 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv07 
Título formal: Orçamentos 
Datas: 1914-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv08 
Título formal: Cópia de orçamentos 
Datas: 1920-1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv09 
Título formal: Cópia de orçamentos 
Datas: 1929-1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Doc10 
Título formal: Orçamento 
Datas: 1930-1931 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamento suplementar para o ano económico de 1930-
1931 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Mç11 
Datas: 1944-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares com aprovações. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Liv12 
Título formal: Misericórdia de Viana do Alentejo. Cópia de orçamentos 
Datas: 1948-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/28/Mç13 
Datas: 1967-1982 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares, alguns aprovados 
ou visados. Alguns com outros documentos relacionados anexos. Para o ano de 
1976 há um orçamento próprio do Hospital. 
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SR: 29 – Contas gerais da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/29 
Título atribuído: Contas gerais da receita e despesa 
Datas extremas: 1879-1950 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de conta de receita e despesa anual com respectivas 
aprovações.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/29/Mç01 
Datas: 1879-1886; 1888-1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/29/Mç02 
Datas: 1926-1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/29/Mç03 
Datas: 1943-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 30 – Cópia de contas de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/30 
Título atribuído: Cópia de contas de receita e despesa 
Datas extremas: 1891-1899  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia de contas de receita e despesa 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/30/Liv01 
Título formal: Receita e despesa. Cópia de contas  
Datas: 1891-1899  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 31 – Resumo das contas gerais de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/31 
Título atribuído: Resumo das contas gerais de receita e despesa 
Datas extremas: 1888-1896 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Resumo das contas gerais de receita e despesa 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/31/Liv01 
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Título formal: Resumo da receita e despesa da Santa Casa da Misericórdia de 
Viana do Alentejo e estabelecimentos anexos  
Datas: 1888-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 32 – Contas de Gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/32 
Título atribuído: Contas de Gerência 
Datas extremas: 1952-1982 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de conta de gerência. Algumas visadas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/32/Mç01 
Datas: 1952-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/32/Mç02 
Datas: 1968-1982 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 33 – Documentos que acompanham as contas de gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/33 
Título atribuído: Documentos que acompanham as contas de gerência 
Datas extremas: 1921-1983 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos que acompanham as contas de gerência tais como 
certidões, mapas de receita e despesa e actas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/33/Mç01 
Datas: 1921-1922 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos às contas do ano económico 
de 1921-1922.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/33/Mç02  
Datas: 1969; 1971; 1973-1983 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos tais como: certidões do saldo de 
encerramento de contas e actas de reuniões de aprovação das mesmas; e mapas 
para apuramento da média das receitas cobradas nos últimos três anos, para 
organização do orçamento ordinários do ano seguinte.  
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SR: 34 – Processos de conta de gerência do Hospital  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34 
Título atribuído: Processos de conta de gerência do Hospital 
Datas extremas: 1970-1974 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa anuais.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34/Mç01 
Data: 1970  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34/Mç02 
Data: 1971  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34/Mç03 
Data: 1972  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34/Mç04 
Data: 1973  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/34/Mç05 
Data: 1974  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
SR: 35 – Processos de concurso de funcionários 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/35 
Título atribuído: Processos de concurso de funcionários 
Datas extremas: 1864-1921 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs. e 1 doc.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso para farmacêutico e para regente do Asilo 
Jesus Maria José  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/35/Doc01 
Data: 1864-1872 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel e pergaminho 
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Âmbito e conteúdo: Contém documentos de suporte a concurso para 
farmacêutico: 1 – Carta da Escola Médico-cirúrgica de Lisboa que atesta que 
José Manuel Nunes de Almeida, apesar de não ter frequentado os cursos teóricos 
e práticos, mostrou por certidões legais ter oito anos de boa prática pelo que foi 
admitido a exame público tendo sido aprovado plenamente e ficado habilitado 
para poder exercitar a Arte de Farmácia. Com referências no verso de ter sido 
registada na Administração do Concelho de Viana do Alentejo em 1880 e em 
1884. Possui no verso, a lápis, a identificação SCMVA 0073.01 atribuída para 
efeitos de inventário pela União das Misericórdias Portuguesas. Estava dentro de 
um canudo de metal com tampa também identificado na base com a referência 
SCMVA 0073.02. 2 – Certidões e atestados relativos a José Manuel Nunes de 
Almeida que certificam a sua experiência profissional em Farmácia e o seu bom 
comportamento moral e aplicação.  

 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/35/Mç02 
Datas: 1902; 1913-1921 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso de farmacêuticos: Luís António da 
Silva Carvalho e José Maria Navarro Soeiro 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/35/Mç03 
Data: 1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso para regente do Asilo Jesus Maria 
José.   

 
SR: 36 – Provimentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/36 
Título atribuído: Provimentos 
Datas extremas: 1876-1923 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos e autos de provimento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/36/Liv01 
Título formal: Livro dos provimentos dos empregados  
Datas: 1876-1879 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos de provimentos dos empregados da Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/36/Liv02 
Título formal: Livro de autos de provimento 
Datas: 1898-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/36/Liv03 
Título formal: Autos de provimento 
Datas: 1902-1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 37 – Juramento e posse de empregados  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/37 
Título atribuído: Juramento e posse de empregados 
Datas extremas: 1905-1923  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de juramento e posse dos empregados. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/37/Liv01 
Título formal: Autos de juramento e posse dos empregados 
Datas: 1905-1923  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 38 – Contratos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/38 
Título atribuído: Contratos 
Datas extremas: 1970-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contrato. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/38/Doc01  
Datas: 1970-1971 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de renovação de contrato entre a Congregação 
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição e a Santa 
Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Inclui correspondência e contrato. 

 
SR: 39 – Quadros de pessoal 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/39 
Título atribuído: Quadros de pessoal 
Datas extremas: 1914-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo:  Quadros de pessoal da Misericórdia, incluindo o Hospital e o 
Asilo Jesus Maria José.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/39/Mç01 
Datas: 1914; 1935; 1970; [Século XX]  
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 

 
SR: 40 – Documentos diversos relativos a pessoal 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/40 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a pessoal 
Datas extremas: 1887-1974 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a pessoal que não se enquadram 
nas séries documentais anteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/40/Mç01 
Datas: 1887; 1914; 1935; 1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo:  Termo de provimento do partido de medicina e cirurgia 
(1887); publicação em Diário da República de decreto que autoriza a 
Misericórdia a criar e a prover o lugar de regente do Asilo Jesus Maria José 
(1914); declaração do médico do Hospital de não pertencer a associações ou a 
institutos secretos definidos no art. 2 da lei nº 1901 de 21 de Maio de 1935 
(1935); relação de funcionários e trabalhadores em idade eleitoral (1974).  

 
SR: 41 – Requerimentos à Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41 
Título atribuído: Requerimentos à Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1863-1951 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 7 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos à Mesa Administrativa da Misericórdia para 
diversos fins.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç01 
Datas: 1863; 1886; 1894; 1932-1934; 1951; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 9 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç02 
Datas: 1897-1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç03 
Datas: 1898-1899 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç04 
Datas: 1899-1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç05 
Datas: 1900-1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç06 
Datas: 1901-1905; 1908; 1918; 1920-1925; 1927-1928; 1930-1931; 1934-1936; 
1943; 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 64 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, para diversos fins, feitos ao provedor e aos 
mesários da Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/41/Mç07 
Data: 1929  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de pobres para serem incluídos, juntamente 
com sua família, no arrolamento das pessoas socorridas pela Misericórdia com 
médico e Farmácia.   

 
SR: 42 – Cópia de requerimentos à Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/42 
Título atribuído: Cópia de requerimentos à Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1898-1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia de requerimentos à Mesa Administrativa com data do 
requerimento, nome do requerente, conteúdo e despacho.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/42/Liv01 
Título formal: Registo de requerimentos 
Datas: 1898-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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SR: 43 – Requerimentos da Mesa Administrativa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/43 
Título atribuído: Requerimentos da Mesa Administrativa 
Datas extremas: 1922-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos da mesa administrativa para diversos fins. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/43/Mç01 
Datas: 1922; 1927; 1947; 1969? 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 doc; papel 

 
SR: 44 – Inquéritos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/44 
Título atribuído: Inquéritos 
Datas extremas: 1928-1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inquéritos relativos à instituição e às famílias.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/44/Mç01 
Datas: 1928; 1948  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Apontamentos sobre a instituição e o seu funcionamento 
em formulário do tipo de inquérito (1928); inquérito social com dados pessoais, 
familiares, profissionais e de saúde dos referidos (1948). Tem indicação da data 
de falecimento dos indivíduos até 1969.  

 
SR: 45 – Acordos de cooperação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/45 
Título atribuído: Acordos de cooperação 
Datas extremas: 1954-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Acordos de cooperação entre a Misericórdia e a Casa do Povo 
(1954, 1962 e 1971), o Instituto Maternal (1956) e o Instituto de Assistência aos 
inválidos.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/45/Mç01 
Datas: 1954; 1956; 1962; 1971; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 46 – Registo de indivíduos socorridos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/46 
Título atribuído: Registo de indivíduos socorridos 
Data: 1925? 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de pobres auxiliados com tratamento médico.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/46/Cad01 
Título formal: Arrolamento das pessoas socorridas com médico, Farmácia e 
tratamento Hospitalar pela Misericórdia de Viana do Alentejo 
Data: 1925? 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de nomes dos pobres socorridos e observações. 
Alguns têm nas observações a indicação “50%”.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/46/Cad02 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Nomes dos chefes de família e dos componentes do 
agregado familiar e socorros a conceder que variam entre 50% e a totalidade.  

 
SR: 47 – Registo de pobres e indigentes e de velhos e inválidos internados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/47 
Título atribuído: Registo de pobres e indigentes e de velhos e inválidos internados 
Datas extremas: 1948-1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de pobres e indigentes auxiliados e de velhos e inválidos 
internados, supõe-se que no Asilo anexo ao Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/47/Mç01 
Datas: 1948-1950; 1952-1953 [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Nome, idade, estado, naturalidade, filiação, residência, data 
de admissão e de morte.  

 
SR: 48 – Arrolamento dos pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/48 
Título formal: Arrolamento dos pobres 
Datas extremas: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Fichas individuais de identificação dos pobres.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/48/Mç01  
Título formal: Arrolamento dos pobres 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel 
Sistema de organização: Ordenação alfabética de A a J.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/48/Mç02  
Título formal: Arrolamento dos pobres 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel 
Sistema de organização: Ordenação alfabética de J a V. 

 
SR: 49 – Licenças para culto religioso   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/49 
Título atribuído: Licenças para culto religioso   
Datas extremas: 1864-1880 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a licenças para actividades de culto religioso. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/49/Doc01 
Datas: 1864-1880 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a licenças para haver sacrário na capela 
do Hospital e para a Misericórdia poder realizar a procissão dos Paços e as 
solenidades da Quinta-feira Maior e da Sexta-feira Santa: missa, exposição do 
Santíssimo na igreja de São Francisco e as procissões das bandeiras e do enterro 
do Senhor.   

 
SR: 50 – Cumprimento de encargos pios  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/50 
Título atribuído: Cumprimento de encargos pios 
Datas extremas: 1874-1930 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de cumprimento de encargos pios 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/50/Mç01  
Datas: 1874-1930 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de cumprimento dos encargos pios do Barão de 
Castelo de Paiva, de Estevão José Jorge, de João Rodrigues Panasco, de 
Domingos Rodrigues Roxo, de D. Jerónima Maria Camões, de Francisco de 
Melo Cabral e Sousa e de Manuel Lopes.  
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SR: 51 – Certificados de missas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/51 
Título atribuído: Certificados de missas 
Datas extremas: 1926-1946 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Certificados de realização de missas de diversos encargos pios. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/51/Mç01 
Datas: 1926-1932; 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Certificados de realização de missas pelas almas de 
Estevão José Jorge, de Francisco de Melo Cabral e Sousa, de Manuel Lopes e do 
Cónego Ponce.  

 
SR: 52 – Anúncios, editais e avisos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/52 
Título atribuído: Anúncios, editais e avisos 
Datas extremas: 1956-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Anúncios, editais e avisos relativos a vendas e a arrendamentos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/52/Mç01 
Datas: 1956; 1962; 1963; 1969; 1971; 1973-1975  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 maço, 18 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Relativos a: vendas, arrendamentos, eleições e inscrição de 
novos irmãos. Documentos relativos ao arrendamento da pedreira da Cova de 
São Pedro: anúncios do arrendamento da pedreira e cláusulas de arrendamento.  

 
SR: 53 – Formulários e instruções 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/53  
Título atribuído: Formulários e instruções 
Datas extremas: 1969-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Formulários de documentos relacionados com a apresentação de 
orçamentos para aprovação e instruções sobre organização de orçamentos e de contas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/53/Mç01 
Datas: 1969-1970; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
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SR: 54 – Actas de eleições de um representante das Misericórdias no Conselho 
Municipal 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/54 
Título atribuído: Actas de eleições de um representante das Misericórdias no Conselho 
Municipal 
Datas extremas: 1937-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Cadernos de actas de eleições de um representante das 
Misericórdias no Conselho Municipal. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/54/Cad01 
Título formal: Livro de actas 
Datas: 1937-1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/54/Mç02 
Datas: 1950; 1954; 1959; 1963; 1967; 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 cad.; papel 

 
SR: 55 – Documentos diversos relativos à Mesa Administrativa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/55 
Título atribuído: Documentos diversos relativos à mesa administrativa 
Datas extremas: 1888-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos produzidos na esfera da mesa administrativa 
que não se enquadram nas séries documentais anteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/55/Mç01 
Datas: 1888; 1936; 1959; 1969; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs; papel 

 
SSC: A/Secretaria  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A 
Título formal: Secretaria  
Datas extremas: 1859-1980 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 128 mçs. e 4 livs. 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida e documentos relacionados, 
ordens de trabalho para reuniões, cópias de actas e jornais.  
 
SR: 01 – Correspondência recebida 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1859-1980 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 95 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Em alguns 
maços existem também cópias de correspondência expedida. Inclui muita 
correspondência referente ao Hospital.  
Sistema de organização: Ordenação cronológica, preferencialmente pela data de 
entrada na instituição. Quando esta indicação não existe ordenação pela data de 
produção dos documentos. Em alguns maços, sem indicação de data de entrada na 
correspondência, quando não existia uma ordem cronológica prévia foi mantida a ordem 
original que corresponderá à ordem de entrada.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç01 
Datas: 1859; 1867 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Carta de Leonardo José de Carvalho, testamenteiro do Pe. 
Joaquim Duarte Toscano, sobre o legado deste para que houvesse sempre um 
enfermeiro e uma enfermeira na Albergaria de Nossa Senhora da Graça, 
gerida pela Misericórdia. Já existiam no Hospital ou Albergaria irmãs de 
caridade, mas desde 1858 tinham sido proibidas de assistir os doentes de noite, 
quando estes mais precisavam; carta da Administração do Concelho de Viana do 
Alentejo. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç02 
Datas: 1885; 1900; 1938; 1940; 1943-1945; 1948-1951; 1953-1956; 1958-1960; 
1962-1967; 1969-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 109 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç03 
Data: 1887 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç04 
Data: 1888 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç05 
Data: 1889 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç06 
Data: 1890 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç07 
Data: 1891 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç08 
Data: 1892 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç09  
Data: 1893 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç10 
Data: 1894 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç11 
Data: 1895 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç12 
Título formal: Circulares e ofícios. (Correspondência recebida)  
Datas: 1897-1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç13 
Título formal: Correspondência recebida  
Datas: 1898-1899 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç14 
Datas: 1899-1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç15 
Datas: 1900-1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç16 
Datas: 1901-1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç17 
Datas: 1902-1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç18 
Datas: 1903-1904 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç19 
Datas: 1904-1905 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç20 
Datas: 1905-1906 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç21 
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Datas: 1906-1907 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç22 
Datas: 1907-1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç23 
Datas: 1908-1909 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç24 
Datas: 1909-1910 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 14 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç25 
Datas: 1910-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 10 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç26 
Datas: 1911-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 44 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç27 
Datas: 1912-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 55 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç28 
Datas: 1913-1914 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 29 docs. + II; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç29 
Datas: 1914-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 125 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç30 
Datas: 1915-1916 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço, 32 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç31 
Datas: 1916-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 39 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç32 
Datas: 1917; 1935; 1953; 1956; 1966-1967; 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 13 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç33 
Datas: 1918-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 25 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç34 
Datas: 1919-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç35 
Datas: 1920-1921 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
requerimentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç36 
Datas: 1921-1922 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 10 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç37 
Datas: 1922-1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 17 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç38  
Datas: 1923-1924 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 26 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç39 
Datas: 1924-1925 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç40 
Datas: 1925-1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç41 
Datas: 1925; 1933-1934; 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 9 docs..; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç42 
Datas: 1926-1927 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 14 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç43 
Datas: 1927-1928 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 17 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç44 
Datas: 1928-1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç45 
Data: 1930 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç46 
Data: 1931 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 17 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç47 
Data: 1932 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç48 
Data: 1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 18 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç49 
Data: 1934 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 27 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç50 
Data: 1935 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 50 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç51 
Data: 1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 18 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç52  
Data: 1937; 1939; 1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Farmácia da Misericórdia e 
da Farmácia Nova 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç53 
Data: 1938-1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 66 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e alguma expedida com 
fornecedores de produtos farmacêuticos sobre o arrendamento da Farmácia, em 
1938, e relativa à aquisição de produtos farmacêuticos para o Hospital. Inclui 
facturas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç54 
Data: 1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 45 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç55 
Data: 1943 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 50 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç56 
Data: 1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 86 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç57 
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 109 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç58 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 138 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç59 
Data: 1947 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 143 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç60 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 185 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç61 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 107 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç62 
Data: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 104 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç63 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 92 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç64 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 141 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç65 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 181 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç66 
Datas: 1954-1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 310 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç67 
Datas: 1954; 1956-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 101 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral da 
Assistência Social. Inclui alguma correspondência expedida.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç68 
Datas: 1956-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 273 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç69 
Datas: 1958-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 222 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç70 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 126 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç71 
Datas: 1960; 1962-1963; [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida sobre reapetrechamento 
Hospitalar. Contém inquéritos preenchidos sobre as condições do Hospital da 
Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç72 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 127 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç73 
Datas: 1962-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 358 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç74 
Datas: 1961-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 36 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida da e para a Santa 
Casa da Misericórdia de Évora. Inclui alguma correspondência expedida.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç75 
Datas: 1961-1963 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 10 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Comissão Inter-Hospitalar de 
Lisboa.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç76 
Datas: 1962-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Secretaria do Ministério da 
Saúde e Assistência. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç77 
Datas: 1962-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 59 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcçao Geral dos 
Hospitais. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç78 
Datas: 1963-1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 51 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral dos Hospitais 
e do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç79 
Datas: 1963-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 269 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Ofícios 
e circulares. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç80 
Datas: 1964-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 296 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç81  
Datas: 1965-1966  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 30 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de empresas de produtos 
farmacêuticos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç82 
Datas: 1965; 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral dos Hospitais 
e da Direcção da Zona Hospitalar do Sul 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç83 
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 230 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç84 
Datas: 1966-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 31 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção da Zona Hospitalar 
do Sul 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç85 
Datas: 1966-1980 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 56 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral da 
Assistência Social. Circulares normativas e informativas.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç86 
Datas: 1967-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 126 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Caixa de Previdência dos 
Empregados da Assistência.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç87 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 131 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç88 
Datas: 1968-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 53 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto Maternal. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç89 
Datas: 1968-1980 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 126 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral da 
Assistência Social. Ofícios e circulares.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç90 
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Datas: 1969-1970; 1972-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 21 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Comissão de Construções 
Hospitalares e da Direcção das Construções Hospitalares do Sul. Contém 
plantas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç91 
Datas: 1969-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 161 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Caixa de Previdência e 
Abono de Família do Distrito de Évora 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç92 
Datas: 1969-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 440 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Ofícios 
e circulares. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç93 
Datas: 1971-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 16 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral de Saúde   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç94 
Datas: 1972-1980 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 212 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência à 
Família e do Instituto de Assistência à Família e Acção Social. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/01/Mç95 
Data: 1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
SR: 02 – Registo de correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/02 
Título atribuído: Registo de correspondência recebida 
Datas extremas: 1898-1900 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da correspondência entrada: a data, o remetente e o tema.  
 
 



 100 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/02/Liv01 
Título formal: Registo de correspondência recebida 
Datas: 1898-1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Cópia de correspondência expedida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03 
Título atribuído: Cópia de correspondência expedida 
Datas extremas: 1887-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 19 mçs. e 3 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos destinatários. 
Inclui requerimentos e anúncios em alguns casos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç01 
Datas: 1887; 1929-1930; 1932-1933; 1935?; 1939-1940; 1946; 1949; 1953; 
1958; 1963; 1967; 1969; 1974  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Liv02 
Título formal: Registo de ofícios expedidos por esta Santa Casa  
Datas: 1890-1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Liv03 
Título formal: Copiador de cartas 
Datas: 1903-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Liv04 
Título formal: Correspondência expedida 
Datas: 1910-1930 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç05 
Data: 1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 26 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç06 
Data: 1943 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç07 
Data: 1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 46 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç08 
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 38 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç09 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 29 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç10 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 43 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç11 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 38 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç12 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 25 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç13 
Data: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 20 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç14 
Data: 1951 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 33 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç15 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 30 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç16 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 44 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç17 
Datas: 1954-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 274 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç18 
Datas: 1961-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 254 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç19 
Datas: 1963-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 971 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç20 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de correspondência expedida para particulares. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç21 
Datas: 1973-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 736 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/03/Mç22 
Datas: [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência expedida para diversos destinatários. Sete 
sobre assuntos diversos; uma sobre o acordo da Misericórdia com a Casa do 
Povo, quatro sobre o fim do posto anti-tracomatoso; três sobre o Asilo Jesus 
Maria José.  

 
SR: 04 – Correspondência recebida e cópias de correspondência expedida  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04 
Título atribuído: Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
Datas extremas: 1937-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 9 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes, acompanhada 
das cópias da correspondência expedida para diversos destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç01 
Datas: 1937-1940 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 139 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diferentes entidades e 
expedida também para diversas. Inclui requerimentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç02 
Data: 1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 93 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diferentes entidades e 
expedida também para diversas. Inclui requerimentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç03 
Datas: 1945-1952; 1954-1955; 1957; 1960-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 105 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Caixa de Previdência dos 
Empregados da Assistência e da Caixa de Abono de Família dos Empregados da 
Assistência e expedida para as mesmas entidades.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç04 
Datas: 1948-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 243 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência aos 
Inválidos e do Fundo de Socorro Social e expedida para as mesmas entidades.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç05 
Datas: 1953-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel  
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida para diferentes 
entidades tais como a Comissão de Construções Hospitalares, o Comissariado do 
Desemprego, construtores civis e carpinteiros, relativa a obras no Hospital.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç06 
Datas: 1961-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 127 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência aos 
Inválidos e cópia de correspondência expedida para o mesmo no âmbito do 
acordo de cooperação existente entre as duas entidades, sobretudo as cópias das 
notas de despesa da Misericórdia com os asilados que eram enviadas para serem 
pagas pelo Instituto.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç07 
Datas: 1963-1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 57 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópia de correspondência 
expedida sobre cobrança de dívidas das câmaras municipais no pagamento da 
Hospitalização de doentes pobres.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç08 
Datas: 1974-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 17 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e expedida sobre a venda do 
monte da Fonte Figueira ao professor de belas artes do Porto, o pintor Júlio 
Resende, para construir um ateliê. Inclui plantas do monte. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/04/Mç09 
Datas: 1977-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral de 
Assistência Social e expedida para a mesma sobre a integração do Instituto de 
Piedade e Beneficência na Misericórdia.  

 
SR: 05 – Documentos diversos relativos a correspondência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/05 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a correspondência 
Datas extremas: 1899-1949 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos de envio de correspondência, notas de expedição de 
encomendas, guias de entrega de correspondência oficial 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/05/Mç01 
Datas: 1899; 1925; 1949 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 06 – Ordens de trabalhos para reuniões   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/06 
Título atribuído: Ordens de trabalhos para reuniões   
Datas extremas: 1953-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Rascunhos de temas a tratar nas reuniões da mesa administrativa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/06/Mç01 
Datas: 1953-1956; 1958; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 

 
SR: 07 – Rascunhos e cópias de actas e de partes de actas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/07 
Título atribuído: Rascunhos e cópias de actas e de partes de actas 
Datas extremas: 1911-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Rascunhos e cópias de actas e de partes de actas de reuniões da 
mesa administrativa. Algumas, de 1939, relativas ao arrendamento da Farmácia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/07/Mç01 
Datas: 1911; 1914-1915; 1923; 1927; 1938-1939; 1948; 1957; 1971  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel  

 
SR: 08 – Documentos relativos à participação da Misericórdia na cerimónia de 
consagração da organização Hospitalar a Nossa Senhora 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/08 
Título atribuído: Documentos relativos à participação da Misericórdia na cerimónia de 
consagração da organização Hospitalar a Nossa Senhora 
Data: 1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à participação da Misericórdia na cerimónia 
de consagração da organização Hospitalar a Nossa Senhora, realizada em Lisboa a 17 de 
Julho de 1966: folhetos de divulgação, credencial do representante da Misericórdia e 
artigos de jornal sobre o evento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/08/Mç01 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 09 – Jornais  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/09 
Título atribuído: Jornais 
Datas extremas: 1923-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Jornais e recortes de jornal 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/A/09/Mç01 
Datas: 1923; 1929; 1940; 1954; 1961; 1966; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SSC: B/Tesouraria  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B 
Título formal: Tesouraria 
Datas extremas: 1852-1980 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 45 livs; 63 cads; 79 mçs. e 2 doc.  
Âmbito e conteúdo: Receita, despesa, receita e despesa, empréstimos e dívidas.  

 
SR: 01 – Guias de receita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01 
Título atribuído: Guias de receita 
Datas extremas: 1921-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 12 mçs. e 1 doc 
Âmbito e conteúdo: Guias de receitas diversas. Algumas destas receitas são 
provenientes do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç01 
Datas: 1921-1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç02 
Datas: 1923-1935 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç03 
Datas: 1926-1930 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç04 
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Datas: 1930-1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç05 
Datas: 1934-1937 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç06 
Datas: 1936-1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç07 
Datas: 1937-1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç08 
Datas: 1954-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç09 
Datas: 1955-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamento de foros. 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç10 
Datas: 1960-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç11 
Título formal: Guias de receita 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Mç12 
Datas: 1964-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 17 cadernetas; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de receita de Hospitalização e de medicamentos.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/01/Doc13 
Título formal: Guia de receita 
Data: 1979 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guia de receita do pagamento de 38.390$00 pelo Instituto 
de Piedade e Beneficência proveniente da integração desta instituição na Santa 
Casa da Misericórdia de harmonia com o despacho da Direcção Geral de 
Assistência Social de 8 de Janeiro de 1979.  

 
SR: 02 – Donativos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/02 
Título atribuído: Donativos 
Datas extremas: 1934-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç., 1 liv. e 2 cad. 
Âmbito e conteúdo: Registo de donativos, com destaque para géneros e para o 
Hospital enquanto beneficiário. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/02/Mç01 
Datas: 1934; 1944-1946; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo mensal de donativos (ou ofertas) em géneros para 
o Hospital. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/02/Liv02 
Título formal: Livro de registo de donativos  
Data: 1964  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/02/Cad03 
Datas: 1964-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das receitas em géneros doados para o Hospital. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/02/Cad04 
Datas: 1965-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das receitas em géneros doados para o Hospital. 

 
SR: 03 – Receitas de Hospitalização  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/03 
Título atribuído: Receitas de Hospitalização 
Datas extremas: 1961-1968 
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Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de registo de despesas de Hospitalização de doentes, 
valores que correspondem a receitas da Misericórdia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/03/Mç01  
Título formal: Notas de Hospitalização; Notas de medicamentos  
Datas: 1961-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Notas de Hospitalização de doentes no Hospital da 
Misericórdia, notas de Hospitalização de doentes no Hospital da Misericórdia da 
responsabilidade da câmara municipal de Viana do Alentejo, notas de 
Hospitalização de doentes no Hospital da Misericórdia da responsabilidade da 
câmara municipal de Alvito e nota dos medicamentos fornecidos aos doentes 
sócios da Casa do Povo e seus familiares.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/03/Mç02  
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de doentes Hospitalizados com o nome, dias de 
Hospitalização e despesa correspondente. O formulário dos documentos é igual 
ao do maço anterior.  

 
SR: 04 – Contas de receitas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/04 
Título atribuído: Contas de receitas 
Datas extremas: 1944-1950 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos contabilísticos de receitas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/04/Mç01 
Datas: 1944-1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receita mensal em dinheiro de ofertas e em 
curativos feitos no Hospital. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/04/Mç02 
Título formal: Contas da Casa do Povo de Viana  
Datas: 1944-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contas da Hospitalização de doentes sócios da Casa do 
povo.  

 
 



 110 

SR: 05 – Facturas [de receita] 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/05 
Título atribuído: Facturas [de receita] 
Datas extremas: 1966-1976 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de receitas passadas pela Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/05/Mç01 
Data: 1966 
Nível de descrição: 
Dimensão e suporte: 2 docs; papel  
Âmbito e conteúdo: Cobrança de honorários por serviços clínicos prestados. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/05/Mç02  
Título formal: Facturas da Caixa de Previdência e Abono de Família do Distrito 
de Évora  
Datas: 1973-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Boletins de Admissão de doentes no Hospital e respectivas 
facturas de custos de internamento no âmbito do regime especial de previdência 
das casas do povo. Alguns destes documentos têm anexas cartas da Caixa de 
Previdência e Abono de Família do Distrito de Évora com as quais enviaram 
cheques para liquidação das facturas.  

 
SR: 06 – Recibos [de receita] 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/06 
Título atribuído: Recibos [de receita] 
Datas extremas: 1974-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos passados pela Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/06/Mç01 
Datas: 1974-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 07 – Guias de pagamento  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/07 
Título atribuído: Guias de pagamento 
Datas extremas: 1914-1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamentos diversos, pelo tesoureiro da Misericórdia. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/07/Mç01 
Datas: 1914-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamento, pelo tesoureiro da Misericórdia, de 
direitos de encarte descontados aos empregados da mesma. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/07/Mç02 
Título formal: Guias de pagamento de impostos  
Datas: 1925-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamento, pelo tesoureiro da Misericórdia, do 
imposto de selo e do imposto de salvação pública, descontados aos empregados 
da mesma. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/07/Mç03 
Datas: 1947-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamento, pelo tesoureiro da Misericórdia, do 
imposto de selo, do imposto de salvação pública, do imposto de rendimento e de 
impostos directos, descontados aos empregados da mesma. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/07/Mç04 
Datas: 1949-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de estampilhas fiscais de desemprego. 

 
SR: 08 – Ordens de pagamento  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/08 
Título atribuído: Ordens de pagamento 
Datas extremas: 1905-1965 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Ordens de pagamentos diversos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/08/Mç01 
Título formal: Ordens de pagamento  
Datas: 1905-1908; 1910-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Ordens de pagamento de pão e carne distribuídos como 
esmola a 14 de Agosto.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/08/Mç02 
Título formal: Ordens de pagamento  
Datas: 1965?; [Século XX] 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Ordens de pagamento dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital.  

 
SR: 09 – Facturas [de despesa]  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09 
Título atribuído: Facturas [de despesa] 
Datas extremas: 1938-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 11 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de despesas diversas. Alguns maços incluem publicidade 
de fornecedores.  
Sistema de organização: Manteve-se a ordem original que nem sempre é cronológica. 
Pode ser a ordem de emissão das facturas, de recepção pela Misericórdia ou de 
pagamento pela instituição.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç01 
Datas: 1938-1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 83 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos do Instituto Pasteur de Lisboa e Sociedade Industrial 
Farmacêutica. Inclui correspondência recebida e expedida. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç02 
Datas: 1949-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 258 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç03  
Datas: 1949; 1955; 1961; 1964? 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas diversas.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç04 
Datas: 1950-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 322 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç05 
Datas: 1951-1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Faturas da Companhia Portuguesa de Higiene.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç06 
Datas: 1954-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 441 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç07 
Datas: 1959-1960  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 263 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç08 
Datas: 1960-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 117 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas e notas de crédito do armazém de mercearias 
Fomento Eborense Lda. Contém também alguma correspondência recebida e 
expedida para o mesmo. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç09  
Datas: 1961-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 307 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç10 
Datas: 1963-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de alimentos e de produtos e serviços 
diversos com destaque para os fornecedores locais. Inclui requisições dos 
produtos pela Misericórdia e, em alguns anos, registo das despesas das “irmãs de 
caridade” e das criadas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/09/Mç11 
Datas: 1964-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 420 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Faturas de aquisição de equipamentos e de produtos 
médicos e farmacêuticos.   

 
SR: 10 – Requisições, contas e facturas dos medicamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10 
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Título atribuído: Requisições, contas e facturas dos medicamentos 
Datas extremas: 1963-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 8 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições, contas e facturas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç01 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç02 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç03 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç04 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç05 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç06 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições e contas dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç07 
Datas: 1968-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições, contas e facturas dos medicamentos 
fornecidos pela Farmácia para o Hospital.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/10/Mç08 
Datas: 1972-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições, contas e facturas dos medicamentos 
fornecidos pela Farmácia para o Hospital.  

 
SR: 11 – Síntese das contas da despesa dos medicamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/11 
Título atribuído: Síntese das contas da despesa dos medicamentos 
Datas extremas: 1963-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Síntese das contas da despesa dos medicamentos fornecidos pela 
Farmácia para o Hospital.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/11/Mç01 
Datas: 1963-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 12 – Recibos [de despesa] 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/12 
Título atribuído: Recibos 
Datas extremas: 1950-1951 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos de pagamento de gás pela Misericórdia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/12/Mç01 
Datas: 1950-1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 13 – Registos de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/13 
Título atribuído: Registos de despesa 
Datas extremas: 1882-1926 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv. e 2 mçs. 
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Âmbito e conteúdo: Registos de despesas diversas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/13/Liv01 
Título formal: Livro da despesa 
Data: [Século XVII] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro sem informação. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/13/Mç02 
Datas: 1882-1884 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 cad; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de despesas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/13/Mç03 
Data: 1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de despesas. Inclui o Hospital e o Asilo Jesus 
Maria José e também despesas com obras. 

 
SR: 14 – Direitos de encarte 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/14 
Título atribuído: Direitos de encarte 
Datas extremas: 1905-1918 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Direitos de encarte descontados aos empregados da Misericórdia 
nas folhas mensais dos vencimentos e que dão entrada na tesouraria da Fazenda Pública. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/14/Liv01 
Título formal: Direitos de encarte 
Datas: 1905-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 15 – Declarações de funcionários da Misericórdia relativas ao exercício, ou 
não, de outros cargos remunerados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/15 
Título atribuído: Declarações de funcionários da Misericórdia relativas ao exercício, 
ou não, de outros cargos remunerados 
Datas extremas: 1914-1928 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Declarações de farmacêuticos, de facultativos, de capelães, de 
enfermeiros, de contínuos e de regentes do Asilo Jesus Maria José relativas ao 
exercício, ou não, de outros cargos remunerados de acordo com o decreto nº 15538 de 1 
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de Junho de 1928, art.º 17, e com o regulamento dos direitos de encarte de 31 Dezembro 
de 1913.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/15/Mç01 
Datas: 1914; 1928 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 16 – Folhas de vencimentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/16 
Título atribuído: Folhas de vencimentos 
Datas extremas: 1959-1977 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Folhas de vencimentos dos funcionários da Misericórdia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/16/Mç01 
Título formal: Caixa de Abono de Família dos Empregados da Assistência. 
Folhas de vencimentos dos beneficiários 
Datas: 1959; 1963; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Nome, categoria, vencimento e descontos para a Caixa de 
Previdência e para a Caixa de Abono de Família. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/16/Mç02 
Título formal: Folhas de ordenados e salários  
Datas: 1967-1968; 1970-1977 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de ordenados e salários dos funcionários da 
Misericórdia beneficiários da Caixa de Previdência dos Empregados da 
Assistência.  

 
SR: 17 – Talões comprovativos de entregas de comparticipações mensais para a 
Caixa de Abono de Família dos Empregados da Assistência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/17 
Título atribuído: Talões comprovativos de entregas de comparticipações mensais para 
a Caixa de Abono de Família dos Empregados da Assistência 
Data: 1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Talões comprovativos de entregas de comparticipações mensais 
para a Caixa de Abono de Família dos Empregados da Assistência, dos funcionários da 
Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/17/Mç01 
Título formal: Misericórdia. Abono de família. Caixa de Previdência  
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Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
SR: 18 – Documentos relativos aos descontos para a Caixa de Previdência e ao 
abono de família dos empregados da assistência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/18 
Título atribuído: Documentos relativos aos descontos para a Caixa de Previdência e ao 
abono de família dos empregados da assistência  
Datas extremas: 1945-1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao abono de família dos empregados da 
assistência: regulamento das Caixas de Previdência e de Abono de Família dos 
Empregados da Assistência (1945); certidões de nascimento de funcionários; e registo 
dos nomes dos funcionários, idades, categorias, datas de admissão e valor mensal 
auferido.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/18/Mç01 
Datas: 1945; 1947-1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
 
SR: 19 – Livros caixa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/19 
Título atribuído: Livros caixa 
Datas extremas: 1964-1980 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 livs; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/19/Liv01 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1964-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/19/Liv02 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1970-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/19/Liv03 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1973-1980 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
SR: 20 – Livros diários de receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20 
Título atribuído: Livros diários de receita e despesa 
Datas extremas: 1879-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 19 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas diárias. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv01 
Título formal: Livro da receita e despesa 
Datas: 1879-1884 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv02 
Título formal: Diário da receita e despesa em dinheiro desta Santa Casa da 
Misericórdia e Estabelecimentos anexos  
Datas: 1884-1889 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv03 
Título formal: Diário da receita e despesa da Santa Casa da Misericórdia e 
Estabelecimentos anexos  
Datas: 1889-1894 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv04 
Título formal: Diário de receita e despesa 
Datas: 1894-1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv05 
Título formal: Diário 
Datas: 1898-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv06 
Título formal: Diário 
Datas: 1899-1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv07 
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Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Receita e 
despesa  
Datas: 1902-1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv08 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Receita e 
despesa  
Datas: 1908-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv09 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Receita e 
despesa  
Datas: 1911-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv10 
Título formal: Misericórdia de Viana do Alentejo. Receita e despesa  
Datas: 1913-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv11 
Título formal: Livro de receita e despesa  
Datas: 1915-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv12 
Título formal: Livro de receita e despesa  
Datas: 1918-1920  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv13 
Título formal: Livro de receita e despesa  
Datas: 1920-1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv14 
Datas: 1926-1941  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv15 



 121 

Título formal: Receita e despesa  
Datas: 1942-1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv16 
Título formal: Receita e despesa  
Datas: 1944-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv17 
Título formal: Receita e despesa  
Datas: 1947-1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv18 
Título formal: Receita e despesa  
Datas: 1951-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/20/Liv19 
Título formal: Receita e despesa  
Datas: 1958-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 21 – Tesouraria. Receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/21 
Título atribuído: Tesouraria. Receita e despesa 
Datas extremas: 1958-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/21/Liv01 
Título formal: Tesouraria. Receita e despesa 
Datas: 1958-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 22 – Registo de receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/22 
Título atribuído: Registo de Receita e Despesa 
Datas extremas: 1913-1915 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Diário de Receita e Despesa do Asilo Jesus Maria José. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/22/Liv01 
Título formal: Asilo Jesus Maria José. Diário  
Datas: 1913-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 23 – Livros de contas da receita e despesa em dinheiro da Misericórdia e da 
Albergaria 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23 
Título atribuído: Livros de contas da receita e despesa em dinheiro da Misericórdia e 
da Albergaria 
Datas extremas: 1854-1882 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 26 cads.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da receita e da despesa em dinheiro da Misericórdia e 

também, em alguns, da Albergaria de Nossa Senhora da Graça que foi integrada na 

Misericórdia no século XVI. Em alguns cadernos aparece a referência “Caridade de 

Aguiar” porque no século XIX três confrarias de Aguiar foram integradas na 

Misericórdia de Viana, passando, genericamente, a administração dos seus bens e o 

cumprimento dos seus objectivos a ser designados desta forma. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad01 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia de Viana 
do Alentejo 
Datas: 1854-1855 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad02 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana  
Datas: 1855-1856 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad03 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo. Livro da receita 
e despesa a dinheiro 
Datas: 1856-1857 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad04 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana  
Datas: 1857-1858 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad05 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo. Livro da receita 
e despesa a dinheiro 
Datas: 1858-1859 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad06 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana. Livro da receita e despesa a 
dinheiro 
Datas: 1859-1860 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad07 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana  
Datas: 1860-1861 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad08 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana  
Datas: 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad09 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo 
Datas: 1862-1863 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad10 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana e Caridade de Aguiar anexa 
Datas: 1863-1864 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad11 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana e Caridade de Aguiar 
Datas: 1864-1865  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad12 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana e Caridade de Aguiar 
Datas: 1865-1866  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad13 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1866-1867  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad14 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1867-1868  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad15 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de 
Aguiar. Livro da receita e despesa a dinheiro 
Datas: 1868-1869  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad16 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo e 
Estabelecimentos Anexos. Livro da receita e despesa a dinheiro 
Datas: 1869-1870  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad17 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria da Senhora da Graça de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1870-1871  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad18 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia de Viana 
do Alentejo 
Datas: 1871-1872  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad19 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1872-1873  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad20 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1873-1874 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad21 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1874-1875  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad22 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em dinheiro 
Datas: 1875-1876 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad23 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em dinheiro 
Datas: 1876-1877 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad24 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em dinheiro 
Datas: 1877-1878 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad25 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em dinheiro 
Datas: 1878-1879 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad..; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/23/Cad26  
Datas: 1880-1882 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 24 – Livros da receita e despesa a dinheiro da Caridade de Aguiar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24 
Título atribuído: Livros da receita e despesa a dinheiro da Caridade de Aguiar 
Datas extremas: 1858-1863 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 cads., papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da receita e despesa em dinheiro referente à administração 
dos bens e ao cumprimento dos objectivos de confrarias de Aguiar extintas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24/Cad01 
Título formal: Caridade de Aguiar. Livro da receita e despesa a dinheiro 
Datas: 1858-1859  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24/Cad02 
Título formal: Caridade de Aguiar. Livro da receita e despesa a dinheiro 
Datas: 1859-1860 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24/Cad03 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Caridade de Aguiar 
Datas: 1860-1861 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24/Cad04 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Caridade de Aguiar 
Datas: 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/24/Cad05 
Título formal: Livro da receita e despesa a dinheiro da Caridade de Aguiar 
Datas: 1862-1863 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Não tem informação.  

 
SR: 25 – Livros de receita e despesa a géneros da Misericórdia e da Albergaria 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25 
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Título atribuído: Livros de receita e despesa a géneros da Misericórdia e da 
Albergaria 
Datas extremas: 1854-1885 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 25 cads. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da receita e da despesa em géneros da Misericórdia e da 

Albergaria de Nossa Senhora da Graça que foi integrada na Misericórdia no século 

XVI. Em alguns cadernos aparece a referência “Caridade de Aguiar” porque no século 

XIX três confrarias de Aguiar foram integradas na Misericórdia de Viana, passando, 

genericamente, a administração dos seus bens e o cumprimento dos seus objectivos a 

ser designados desta forma. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad01 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Datas: 1854-1855 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad02 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Datas: 1855-1856 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad03 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo. Livro da receita 
e despesa a géneros 
Datas: 1856-1857  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad04 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Datas: 1857-1858 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad05 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana. Livro da receita e despesa a 
géneros 
Datas: 1858-1859  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad06 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana. Livro da receita e despesa a 
géneros 
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Datas: 1859-1860  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad07 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Datas: 1860-1861  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad08 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Datas: 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad09 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana 
Datas: 1862-1863  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad10 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar anexa 
Datas: 1863-1864  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad11 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1864-1865  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad12 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1865-1866  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad13 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1866-1867  
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad14 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1867-1868  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad15 
Título formal: Misericórdia e Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de 
Aguiar. Livro da receita e despesa a géneros 
Datas: 1868-1869  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad16 
Título formal: Misericórdia de Viana do Alentejo e Estabelecimentos anexos. 
Livro da receita e despesa a géneros 
Datas: 1869-1870  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad17 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1870-1871  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad18 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia de Viana do 
Alentejo  
Datas: 1871-1872  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad19 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1872-1873 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad20 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1873-1874  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad21 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Misericórdia e 
Albergaria de Viana do Alentejo e Caridade de Aguiar 
Datas: 1874-1875  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad22 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em géneros 
Datas: 1875-1876 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad23 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em géneros 
Datas: 1876-1877  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Cad24 
Título formal: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. Contas da 
receita e despesa em géneros 
Datas: 1878-1879  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/25/Liv25 
Título formal: Diário da receita e despesa em géneros 
Datas: 1879-1885 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 26 – Livros da receita e despesa a géneros da Caridade de Aguiar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/26 
Título atribuído: Livros da receita e despesa a géneros da Caridade de Aguiar 
Datas extremas: 1858-1862 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 cads.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da receita e despesa em géneros referente à administração 
dos bens e ao cumprimento dos objectivos de confrarias de Aguiar extintas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/26/Cad01 
Título formal: Caridade de Aguiar. Livro da receita e despesa a géneros 
Datas: 1858-1859 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/26/Cad02 
Título formal: Caridade de Aguiar. Livro da receita e despesa a géneros 
Datas: 1859-1860 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/26/Cad03 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Caridade de Aguiar 
Datas: 1860-1861 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/26/Cad04 
Título formal: Livro da receita e despesa a géneros da Caridade de Aguiar 
Datas: 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 27 – Conta da receita e despesa da Albergaria de Nossa Senhora da Graça de 
Viana do Alentejo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/27 
Título atribuído: Conta da receita e despesa da Albergaria de Nossa Senhora da Graça 
de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1852-1853 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da receita e despesa da Albergaria de Nossa Senhora da 
Graça de Viana do Alentejo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/27/Cad01 
Título formal: Conta da receita e despesa da Albergaria de Nossa Senhora da 
Graça de Viana do Alentejo 
Datas: 1852-1853 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 28 – Receita e despesa geral da botica da Misericórdia de Viana do Alentejo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/28 
Título atribuído: Receita e despesa geral da botica da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Datas extremas: 1863-1877 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e de despesas da Farmácia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/28/Liv01 



 132 

Título formal: Receita e despesa geral da botica da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Datas: 1863-1877  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 29 – Movimento de pobres socorridos pela Farmácia 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/29 
Título atribuído: Movimento de pobres socorridos pela Farmácia 
Datas extremas: 1909-1931 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo contabilístico da Farmácia relativo aos pobres auxiliados 
com medicamentos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/29/Liv01 
Título formal: Movimento de Pobres Socorridos pela Farmácia  
Datas: 1909-1931 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Para os intervalos entre 1909 e 1913 e entre 1924 e 1931. 
Gestão contabilística mensal do receituário gratuito e do receituário pago.  

 
SR: 30 - Festas em benefício do Hospital  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/30 
Título atribuído: Festas em benefício do Hospital 
Data: 1943 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos relacionados com receitas e com despesas no âmbito das 
festas em benefício do Hospital.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/30/Mç01 
Título formal: Festas de verão em benefício do Hospital 
Data: 1943 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Donativos em géneros, mapa da receita e despesa, 
balancete da receita e despesa e facturas das despesas efectuadas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/30/Mç02 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receita e de despesa com as festas em benefício 
do Hospital 
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SR: 31 – Notas da receita e despesa efetuada 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31 
Título atribuído: Notas da receita e despesa efetuada 
Datas extremas: 1928-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 8 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas com número de conhecimento e de 
mandado respectivos e valores correspondentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç01 
Datas: 1928-1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç02 
Datas: 1934-1939 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç03 
Datas: 1940-1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç04 
Datas: 1945-1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç05 
Datas: 1949-1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç06 
Datas: 1953-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç07 
Datas: 1958-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/31/Mç08 
Título formal: Nota da receita e despesa efetuada 
Datas: 1963-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 32– Conta corrente com fornecedores e outros 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/32 
Título atribuído: Conta corrente com fornecedores e outros 
Datas extremas: 1917-1944 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conta corrente com J. F. Alves de Azevedo e Companhia e com o 
Fomento Eborense e outras não identificadas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/32/Mç01 
Datas: 1917-1918; 1934; 1944; [século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 33 – Livros de conta corrente da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/33 
Título atribuído: Livros de conta corrente da receita e despesa 
Datas extremas: 1921-1944 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros de registo de receitas e de despesas, mas sem título ou 
termo de abertura, o que dificultou a sua identificação. A partir da indicação C/C no 
número 04 considerou-se ser este um livro da conta corrente e, por comparação, os 
números 01, 02 e 03 como pertencentes à mesma série. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/33/Liv01 
Datas: 1921-1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/33/Liv02 
Datas: 1927-1931 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/33/Liv03 
Datas: 1931-1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/33/Liv04 
Datas: 1935-1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 34 – Contas correntes orçamentais  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34 
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Título atribuído: Contas correntes orçamentais 
Datas extremas: 1906-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 livs. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Contas de receita e despesa em relação aos orçamentos: ordinário 
e suplementar.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Liv01 
Título formal: Receita e despesa 
Datas: 1906-1929  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Liv02 
Datas: 1929-1959  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Mç03 
Datas: 1960-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conta corrente com as verbas orçamentais: contas de 
receita e despesa em relação aos orçamentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Liv04 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1964-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Liv05 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1968-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/34/Liv06 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1972-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 35 – Mapas de receitas e de despesas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/35 
Datas extremas: 1920-1932 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas de receitas e despesas anuais e mensais.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/35/Mç01  
Datas: 1920-1925; 1962; 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas comparativos entre a despesa orçada e a paga 
anualmente. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/35/Mç02  
Datas: 1927-1932; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas de receita e despesa mensal. 

 

SR: 36 – Receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/36 
Título atribuído: Receita e despesa 
Datas extremas: 1961-1965 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas com receita e despesa. Algumas aparentam ter sido 
cortadas de um livro.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/36/Mç01 
Datas: 1961-1962; 1964-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 37 – Documentos diversos com registos de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/37 
Título atribuído: Documentos diversos com registos de receita e despesa 
Data: 1961 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos com registos de receita e despesa que inclui 
as que foram feitas com uma tourada realizada na feira de Aires (século XX) para 
benefício do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/37/Mç01 
Datas: 1961; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 38 – Livros de registo de capitais mutuados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/38 
Título atribuído: Livros de registo de capitais mutuados 
Datas: 1898-1938 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 4 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro emprestado pela Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/38/Liv01 
Título formal: Livro de capitais  
Data de produção: 1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro de registo de capitais mutuados com informação 
entre 1848 e 1931. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/38/Liv02 
Título formal: Movimento de Capitais  
Datas: 1898-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Movimento de capitais mutuados e distratados. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/38/Liv03 
Título formal: Registo dos bens legados e do fundo permanente 
Datas: 1915-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: Registo dos bens legados por D. Inês 
Maria Bule e dos capitais mutuados e títulos adquiridos com o produto dos 
mesmos bens quando desamortizados. Partes do livro: Registo dos bens legados 
por D. Inês Maria Bule; Títulos de dívida interna fundada = 3% (1915); 
Movimento do fundo permanente (1915-1917); Receita e despesa (1917-1920).  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/38/Liv04 
Título formal: Capitais Mutuados 
Datas: 1915-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Capitais mutuados a 6%, a 7% e a 8% pela Misericórdia e 
pelo Asilo Jesus Maria José. 

 
SR: 39 – Registo de dívidas activas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/39 
Título atribuído: Registo de dívidas activas 
Datas extremas: 1946-1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Registo dos devedores à Misericórdia e de respectivas quantias. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/39/Mç01 
Datas: 1946-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Relações das dívidas activas: nomes dos devedores e 
respectivas quantias em dívida. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/39/Liv02 
Título formal: Livro de registo de dívidas activas 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Não tem informação. 

 
SR: 40 – Registo de dívidas passivas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/40 
Título atribuído: Registo de dívidas passivas 
Data: 1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Não tem informação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/40/Liv01 
Título formal: Livro de registo de dívidas passivas 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Não tem informação. 

 
SR: 41 – Relações de cobrança  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/41 
Título atribuído: Relações de cobrança 
Datas extremas: 1895-1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações dos documentos de cobrança de dívidas, de juros de 
capitais mutuados, de foros e de rendas. Estes documentos são chamados de relações de 
cobrança e também de relações de documentos de cobrança. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/41/Mç01 
Datas: 1895-1897 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações dos documentos de cobrança de dívidas activas. 
Inclui uma relação dos conhecimentos de cobrança de rendas de prédios rústicos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/41/Mç02  
Datas: 1897; 1905; 1910; 1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Relações de conhecimentos de cobrança, títulos, escrituras 
de mútuo, documentos e outros valores entregues pelo tesoureiro cessante ao 
novo tesoureiro.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/41/Mç03 
Datas: 1925-1930; 1934-1941; 1944; 1946; 1949-1954; 1956; 1958-1960; 1962; 
1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de cobrança de juros de capitais mutuados, de 
foros e de rendas. 

 
SR: 42 – Dívidas de Hospitalização 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/42 
Título atribuído: Dívidas de Hospitalização 
Datas extremas: 1970-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de valores em dívidas pela Hospitalização de doentes e 
pelos respectivos medicamentos prescritos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/42/Mç01 
Datas: 1970-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 

 
SR: 43 – Processos de contas da Farmácia  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/43 
Título atribuído: Processos de contas da Farmácia 
Datas extremas: 1934-1940 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a receitas e despesas da Farmácia e a dívidas 
existentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/43/Doc01 
Datas: 1934-1940; [Século XX] 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a receitas e despesas da Farmácia e a 
dívidas existentes. Inclui listas de produtos farmacêuticos e mapas de 
movimento da Farmácia. Supõe-se que a acumulação destes documentos numa 
pasta decorre do processo de passagem da mesma para uma situação de 
arrendamento a partir de 1938. 

 
SR: 44 – Relações de títulos de dívida pública 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/44 
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Título atribuído: Relações de títulos de dívida pública 
Datas extremas: 1853-1898 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 liv. 
Âmbito e conteúdo: Relações de títulos de dívida pública averbados à Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/44/Mç01 
Título formal: Relações de títulos de dívida pública averbados à Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas: 1853-1882; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de títulos de dívida pública averbados à 
Misericórdia. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/44/Liv02 
Título formal: Assento dos números das inscrições  
Data de produção: 1898 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos números das inscrições da Santa Casa da 
Misericórdia. Com informação para o período entre 1853 e 1921. 

 
SR: 45 – Cadernetas bancárias  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/45 
Título atribuído: Cadernetas bancárias 
Datas extremas: 1950-1984 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cadernetas bancárias (da Caixa Geral de Depósitos) da 
Misericórdia e do Asilo Jesus Maria José. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/45/Mç01  
Datas: 1950-1964 
Nível de descrição: Unidade de Instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cadernetas bancárias (da Caixa Geral de Depósitos) do 
Asilo Jesus Maria José.  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/45/Mç02 
Datas: 1958-1984 
Nível de descrição: Unidade de Instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cadernetas bancárias (da Caixa Geral de Depósitos, 
Crédito e Previdência) da Misericórdia.  
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SR: 46 – Documentos diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/46 
Título atribuído: Documentos diversos 
Datas extremas: 1853-1976 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos, da esfera da Tesouraria, que não se 
integram nas séries documentais anteriores.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/B/46/Mç01 
Datas extremas: 1853-1976; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de Instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
SSC: C/Hospital de Nossa Senhora da Graça  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C 
Título formal: Hospital de Nossa Senhora da Graça 
Título paralelo: Albergaria de Nossa Senhora da Graça 
Datas extremas: 1862-2009 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 40 mçs., 21 + ? livs., 1 cad. e 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Toda a documentação referente às condições do hospital, aos 
doentes, a medicamentos, a óbitos e a estatística hospitalar. Inclui ainda uma 
subsubsecção para a documentação da Igreja de Nossa Senhora da Graça. 
 
SR: 01 – Questionários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/01 
Título atribuído: Questionários 
Datas extremas: 1972-1973 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Questionário sobre o Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/01/Doc01 
Título formal: Questionário base para a elaboração do plano de acção 
determinado por despacho de 20 de Setembro de 1972 de Sua Excelência a 
Subsecretária de Estado da Saúde e Assistência     
Datas: 1972-1973 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Formulário e respectivas respostas relativas às condições 
do Hospital no que se refere a instalações, equipamentos, recursos humanos, 
serviços prestados e outros elementos.  

 
SR: 02 – Requisições de medicamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/02 
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Título atribuído: Requisições de medicamentos 
Datas extremas: 1900-1933 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições de medicamentos fornecidos pela Farmácia para 
socorros no domicílio e para o Hospital.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/02/Mç01 
Datas: 1900; 1923-1924; 1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 

SR: 03 – Guias de remessa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/03 
Título atribuído: Guias de remessa 
Datas extremas: 1968-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de remessa de medicamentos da Farmácia para a 
Misericórdia.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/03/Mç01 
Datas: 1968-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – Necessidades da Albergaria 
 
Código de referência:  
Título formal: Necessidades da Albergaria 
Data: [Século XIX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de necessidades do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/04/Doc01 
Título formal: Necessidades da Albergaria 
Data: [Século XIX] 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de necessidades do Hospital em termos de 
equipamentos. 

 
SR: 05 – Honorários de serviços clínicos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/05 
Título atribuído: Honorários de serviços clínicos 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Tabela de honorários de serviços clínicos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/05/Doc01 
Título formal: Tabela de honorários 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Tabela de honorários de serviços clínicos prestados no 
Hospital. Há 3 exemplares iguais. 

 
SR: 06 – Petições de Hospitalização 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06 
Título atribuído: Petições de Hospitalização 
Datas extremas: 1923-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 31 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Petições para Hospitalização de doentes pobres no Hospital da 
Misericórdia. 
Sistema de organização: Ordenadas pelo número original de documento.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç01 
Datas: 1923; 1925 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç02 
Data: 1934 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç03 
Data: 1935 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç04 
Data: 1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç05 
Data: 1937 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç06 
Data: 1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç07 
Data: 1939 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç08 
Data: 1940 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç09 
Data: 1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç10 
Data: 1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç11 
Data: 1943 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç12 
Data: 1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç13 
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç14 
Datas: 1945-1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç15 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç16 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç17 
Datas: 1948-1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç18 
Datas: 1949-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç19 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç20 
Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç21 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç22 
Datas: 1948; 1954-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç23 
Datas: 1956-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç24 
Datas: 1957-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç25 
Datas: 1958-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç26 
Datas: 1958-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç27 
Datas: 1960-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç28 
Datas: 1962-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç29 
Datas: 1964-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç30 
Datas: 1966-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/06/Mç31 
Datas: 1969-1972 [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 07 – Processos de internamento 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/07 
Título atribuído: Processos de internamento 
Data: 1967  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de internamento que incluem prova de composição do 
agregado familiar e da respectiva situação económica e guia para internamento.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/07/Mç01 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 

 
SR: 08 – Livros de termos de entradas e de notas de saídas de doentes 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08 
Título atribuído: Livros de termos de entradas e de notas de saídas de doentes 
Datas extremas: 1898-1943 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 livs.; papel 



 147 

Âmbito e conteúdo: Apresentam fichas individuais para cada doente com dados 
pessoais, doença (em alguns casos) data de entrada e de saída do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08/Liv01 
Título formal: Livro de Entrada de Doentes no Hospital 
Datas: 1898-1900  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08/Liv02 
Título formal: Termos de entrada no Hospital 
Datas: 1934-1936  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08/Liv03 
Título formal: Termos de entrada no Hospital 
Datas: 1936-1939  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08/Liv04 
Datas: 1939-1943  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/08/Liv05 
Data: 1943  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 

 
SR: 09 – Livros de registo de doentes 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09 
Título atribuído: Livros de registo de doentes 
Datas extremas: 1862-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de nomes de doentes com dados pessoais, doença, datas de 
entrada e de saída.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09/Liv01 
Título formal: Albergaria de Viana do Alentejo. Livro do registo dos doentes da 
Albergaria 
Datas: 1862-1873  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09/Liv02 
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Título formal: Livro dos assentos da entrada e saída dos doentes no Hospital da 
Misericórdia de Viana do Alentejo  
Datas: 1873-1879  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09/Liv03 
Título formal: Livro de registo dos pobres que são admitidos no Hospital da 
Senhora da Graça desta Vila 
Datas: 1885-1898  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09/Liv04 
Datas: 1899-1928 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/09/Liv05 
Título formal: Registo de doentes do Hospital  
Datas: 1961-1967  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 10 – Processos de doentes  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10 
Título atribuído: Processos de doentes 
Datas extremas: 1961-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 15 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de entrada, de estada e de saída de doentes. 
Sistema de organização: Ordenados pelo número original de documento.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç01 
Data: 1961  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç02 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç03 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç04 
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Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç05 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç06 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç07 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç08 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç09 
Data: 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç10 
Data: 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç11 
Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç12 
Data: 1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç13 
Data: 1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç14 
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Data: 1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/10/Mç15 
Data: 1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 11 – Boletins clínicos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/11 
Título atribuído: Boletins clínicos  
Datas extremas: 1934-1937 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Boletins clínicos com registo de dados pessoais, história da doença 
e sintomas diários, dietas extraordinárias, temperatura, pulso e respiração de doentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/11/Mç01 
Datas: 1934-1935 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/11/Mç02 
Datas: 1935 e 1937 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Boletins clínicos incompletos. 

 
SR: 12 – Registo de óbitos no Hospital 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/12 
Título atribuído: Registo de óbitos no Hospital 
Datas extremas: 1894-1956 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 livs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Termos dos óbitos dos doentes internados no Hospital. 
Unidades de descrição relacionadas: No Arquivo Distrital de Évora existem livros de 
óbitos do Hospital.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/12/Liv01 
Título formal: Óbitos. Hospital de Viana 
Data: 1894 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/12/Liv02 
Título formal: Óbitos. Hospital de Viana 
Data: 1894 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/12/Liv03 

Título formal: Hospital da Santa Casa 
Datas: 1911-1928 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/12/Liv04 
Título formal: Registos de óbito do Hospital da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Datas: 1934-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 13 – Estatística 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13 
Título atribuído: Estatística 
Datas extremas: 1898-1975 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs. e 13 mçs. 
Âmbito e conteúdo: Documentos de registo de estatísticas em diversos âmbitos, 
sobretudo do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Liv01 
Título formal: Movimento anual dos doentes do Hospital 
Datas: 1898-1911  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Liv02 
Título formal: Movimento Hospitalar  
Datas: 1912-1928  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç03 
Datas: 1913; 1922, 1924, 1929; [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de roupas e de outros objectos existentes e 
utilizados no Hospital e no Asilo de lázaros.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç04 
Datas: 1934-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Registo estatístico mensal do número de consultas e de 
curativos efetuados em cada doente.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç05 
Datas: 1938-1939 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Estatística mensal de donativos ao Hospital e do 
movimento do banco de urgência e dos internamentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç06  
Datas: 1941-1943 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Estatística semanal do movimento do banco de urgência e 
dos internamentos enviada para o Gabinete do Subsecretário de Estado da 
Assistência Social. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç07 
Datas: 1942-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística anual do movimento do banco de 
urgência e dos internamentos nas enfermarias.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç08 
Título formal: Informação referente ao movimento de cada semana Hospitalar a 
prestar ao Gabinete de S. Ex.ª o Sub-Secretário de Estado da Assistência Social 
Datas: 1943-1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística semanal do movimento do banco de 
urgência e dos internamentos.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç09 
Título formal: Movimento do Hospital: doentes; banco 
Datas: 1944-1949; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística mensal do movimento do banco de 
urgência e dos internamentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç10 
Título formal: Movimento do banco; enfermarias 
Datas: 1953-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística mensal do movimento do banco de 
urgência e dos internamentos nas enfermarias.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç11 
Datas: 1956-1958; 1960-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Boletins estatísticos com estatística anual em âmbitos 
diferentes tais como receitas e despesas e acção desenvolvida. Relativa ao 
Hospital e aos Asilos da Misericórdia. Inclui correspondência. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç12 
Datas: 1958-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística anual do Hospital em diversos 
âmbitos. Com boletins do Instituto Nacional de Estatística.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç13 
Datas: 1960-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de estatística anual do Hospital relativa a 
assistência materno-infantil.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç14 
Título formal: Mapas mensais do banco 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas mensais dos serviços prestados no banco de 
urgência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/13/Mç15 
Datas: 1963-1975 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Boletins estatísticos com estatística anual em âmbitos 
diferentes tais como receitas e despesas e acção desenvolvida. Relativa ao 
Hospital e aos Asilos da Misericórdia. Inclui correspondência.  

 
SR: 14 – Registo de produtos farmacêuticos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/14 
Título atribuído: Registo de produtos farmacêuticos 
Data: 1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 cad. 
Âmbito e conteúdo: Registo de produtos farmacêuticos, formas de apresentação 
(comprimidos, ampolas…) e respectivo preço. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/14/Mç01 
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Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/14/Cad02  
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
 
SR: 15 – Folhetos publicitários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/15 
Título atribuído: Folhetos publicitários 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhetos publicitários de equipamentos e produtos médicos e 
farmacêuticos.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/15/Mç01 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 

SR: 16 – Documentos diversos relativos ao Hospital 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/16  
Título atribuído: Documentos diversos relativos ao Hospital 
Datas extremas: 1931-1965 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao Hospital que não se integram 
nas séries documentais enteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/16/Mç01 
Datas: 1931-1940; 1934; 1945; 1962; 1965; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao Hospital tais como: 
documentos pessoais de indivíduos que se supõem terem estado internados no 
Hospital (1931 e 1940), registo de informação clínica (século XX), registo de 
entrada e de dias de Hospitalização (século XX), entre outros. 

 
SSSC: A/Igreja de Nossa Senhora da Graça  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A 
Título formal: Igreja de Nossa Senhora da Graça 
Títulos paralelos: Capela do Hospital ou igreja do Hospital 
Datas extremas: 1961-2009 
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Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: ? + 5 livs. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Livros litúrgicos, livros do movimento religioso da Igreja do 
Hospital e guias de remessa de vinho para missas. 
 
SR: 01 – Livros litúrgicos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/01 
Título atribuído: Livros litúrgicos 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: Não contabilizada; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros impressos: missais e leccionários do século XX. Catálogo 
próprio a executar através de projecto futuro.  
 
SR: 02 – Livros do movimento religioso da Igreja do Hospital 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02 
Título atribuído: Livros do movimento religioso da Igreja do Hospital 
Datas extremas: 1961-2009 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros do registo de confissões e de comunhões nas missas da 
capela do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02/Liv01 
Título formal: Livro do registo do movimento [religioso] do Hospital de Viana 
do Alentejo 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: A partir do fólio 20 serviu para um inventário do Hospital 
não datado, mas que deverá ser posterior a 1961.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02/Liv02 
Título formal: Movimento religioso da Igreja do Hospital 
Datas: 1961-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02/Liv03 
Título formal: Movimento religioso da Capelania do Hospital. Viana do 
Alentejo 
Datas: 1972-1980 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02/Liv04 
Título formal: Livro de movimento religioso da Igreja do Hospital 
Datas: 1972-1989 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Entre 1972 e 1979 serviu para o registo das missas na 
creche, ou seja, na igreja de São Francisco. Entre 1980 e 1989 serviu para o 
registo das missas na capela do Hospital e de confissões e comunhões ocorridas 
nas mesmas.  
Características físicas e requisitos técnicos: Em mau estado de conservação. 
Roído. Sem lombada.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/02/Liv05 
Título formal: Livro de movimento religioso da capela do Hospital 
Datas: 1990-2009 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Guias de remessa de vinho para missas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/03 
Título atribuído: Guias de remessa de vinho para missas 
Datas extremas: 1965-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de remessa de vinho para missas na igreja do Hospital. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/C/A/03/Mç01 
Datas: 1965-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SSC: D/Asilo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D 
Título formal: Asilo 
Datas extremas: 1917-1963 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 1 cad., 1 caderneta e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentação referente ao Asilo para inválidos que funcionava 
em espaço anexo ao Hospital.  
 
SR: 01 – Regulamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/01 
Título atribuído: Regulamentos 
Data: 1917  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regulamentos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/01/Cad01 
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Título formal: Regulamento para os inválidos albergados no Asilo anexo ao 
Hospital de Nossa Senhora da Graça, a cargo da Misericórdia de Viana do 
Alentejo 
Data: 1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Regulamento relativo à admissão, às regalias, aos deveres e 
obrigações, e às penalidades dos inválidos do Asilo anexo ao Hospital da 
Misericórdia. 

 
SR: 02 – Processos de internamento 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/02 
Título atribuído: Processos de internamento 
Data: 1961  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de internamento de indigente. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/02/Doc01 
Data: 1961 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de internamento de indigente em Asilo: inquérito 
familiar e certidões de registo de nascimento e de indigência. 

 
SR: 03 – Registo de admissões e de saídas de inválidos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/03 
Título atribuído: Registo de admissões e de saídas de inválidos 
Data: 1963  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de admissões e de saídas de inválidos de Asilo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/D/03/Cad01 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 caderneta; papel 

 
SSC: E/Farmácia da Misericórdia 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E 
Título formal: Farmácia da Misericórdia 
Título paralelo: Botica 
Datas extremas: 1904-1935 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 21 livs. e 2 mçs. 
Âmbito e conteúdo: Catálogos de medicamentos e publicidade, correspondência e 
registo de receituário aviado aos pobres.  
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SR: 01 – Catálogos de medicamentos e folhetos publicitários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/01 
Título atribuído: Catálogos de medicamentos e folhetos publicitários 
Datas extremas: 1908-1925 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Catálogos de medicamentos e folhetos publicitários de 
medicamentos e equipamentos médicos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/01/Mç01  
Datas: 1908; 1922; 1924-1925; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/02 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1924-1926 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/02/Mç01 
Datas: 1924-1926 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 

 
SR: 03 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de Viana  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03 
Título atribuído: Livros de registo do receituário aviado aos pobres de Viana 
Datas extremas: 1904-1919 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 6 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registam o receituário aviado pela Farmácia aos pobres de Viana. 
Características físicas e requisitos técnicos: Alguns livros Em mau estado de 
conservação. Roídos, com capas descoladas ou sem  capa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv01 
Título formal: Misericórdia. Viana 
Datas: 1904-1906 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv02 
Título formal: Misericórdia. Viana 
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Datas: 1906-1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv03 
Título formal: Misericórdia. Viana 
Datas: 1908-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv04 
Título formal: Misericórdia 
Datas: 1911-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv05 
Título formal: Receituário. Misericórdia 
Datas: 1913-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/03/Liv06 
Título formal: Receituário da Misericórdia  
Datas: 1917-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 04 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de várias localidades 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04 
Título atribuído: Livros de registo do receituário aviado aos pobres de várias 
localidades 
Datas extremas: 1906-1935 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 14 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registam o receituário aviado pela Farmácia a pessoas de várias 
localidades. 
Características físicas e requisitos técnicos: Alguns livros Em mau estado de 
conservação. Roídos, com capas descoladas ou sem capa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv01 
Datas: 1906-1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv02 
Datas: 1908-1910 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv03 
Título formal: Registo de receituário particular 
Datas: 1910-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv04 
Título formal: Particular 
Datas: 1912-1914  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv05 
Título formal: Copiador de receitas 
Datas: 1914-1916 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv06 
Título formal: Receitas particulares 
Datas: 1914-1929  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv07 
Título formal: Registo de receituário particular 
Datas: 1916-1917  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv08 
Datas: 1917-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv09 
Datas: 1918-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv10 
Datas: 1919-1921 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv11 
Título formal: Receituário particular 
Datas: 1921-1923  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv12 
Título formal: Farmácia da Misericórdia. Receituário particular 
Datas: 1923-1926  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv13 
Título formal: Farmácia da Misericórdia. Receituário particular 
Datas: 1929-1934  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/04/Liv14 
Título formal: Farmácia da Misericórdia. Receituário particular 
Datas: 1934-1935   
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Notas: A capa, que se encontra descolada, indica a cronologia 1926-1929, pelo 
que devia ser de outro livro que não foi localizado. 

 
SR: 05 – Livros de registo do receituário aviado aos pobres de Aguiar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/05 
Título atribuído: Livros de registo do receituário aviado aos pobres de Aguiar 
Datas extremas: 1904-1914 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do receituário aviado pela Farmácia aos pobres de Aguiar.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/E/05/Liv01 
Título formal: Aguiar 
Datas: 1904-1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SSC: F/Biblioteca 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/F 
Título formal: Biblioteca  
Datas extremas: 1882-1938 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: ? + 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros impressos de diversas áreas, ainda não contabilizados, e um 
livro de termos de empréstimos. 
 
SR: 01 – Livros  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/F/01 
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Título atribuído: Livros 
Datas: [Séculos XVI-XIX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: Não contabilizada; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros impressos, sobre Teologia, História, Filosofia, Literatura, 
Jurisprudência e de outras áreas, publicados desde o século XVI até ao século XIX. 
Catálogo próprio a executar através de projecto futuro.  
 
SR: 02 – Livros dos termos de empréstimos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/F/02 
Título atribuído: Livros dos termos de empréstimos 
Datas extremas: 1882-1938 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos de empréstimos de obras impressas da Biblioteca Popular 
da Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/B/F/02/Liv01 
Título formal: Termos de empréstimos de obras impressas da Biblioteca 
Popular da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo. 
Datas: 1882-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SC: C/Conselho Fiscal 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/A 
Título formal: Conselho Fiscal 
Título paralelo: Definitório 
Datas extremas: Não aplicável 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: Não aplicável  
Âmbito e conteúdo: Sem documentação no arquivo. 
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SSI: Legado de Manuel Lopes (LMLVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/LMLVNT 
Título formal: Legado de Manuel Lopes 
Datas extremas: 1930-1941 
Nível de descrição: Subsistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Legado de Manuel Lopes 
História administrativa: Legado feito em 1879 com fins assistenciais e gerido pela 
Misericórdia.  
História custodial e arquivística: Não aplicável.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Não aplicável.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Relações de viúvas e órfãos contemplados com esmolas. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de série em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo onde existe mais informação registada relativa a este 
legado. 
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Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre estes documentos. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Relações de viúvas e órfãos contemplados com esmolas 
 
Código de referência PT/ASCMVNT/SCMVNT/LMLVNT/01 
Título atribuído: Relações de viúvas e órfãos contemplados com esmolas no dia 5 de 
Abril de acordo com o legado de Manuel Lopes  
Datas extremas: 1930-1941 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de nomes dos contemplados com esmolas. 
 

Código de referência PT/ASCMVNT/SCMVNT/LMLVNT/01/Mç01 
Datas: 1930; 1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 166 

SSI: Legado Camões (LCVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/LCVNT 
Título formal: Legado Camões  
Datas extremas: 1855-1953 
Nível de descrição: Subsistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 liv. e 3 mçs.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Legado Camões 
História administrativa: Legado feito antes de 1894 (talvez em 1855) por D. Jerónima 
Maria Camões com fins assistenciais e gerido pela Misericórdia.  
História custodial e arquivística: Não aplicável.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Não aplicável.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Registo de lázaros e de pobres, autos de admissão de asilados e 
autos de adjudicação de vestuário e calçado para pobres.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
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Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo onde existe mais informação registada relativa a este 
legado. 
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre estes documentos. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 168 

SR: 01 – Inscrição de lázaros  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/01 
Título atribuído: Inscrição de lázaros 
Datas extremas: 1885-1953 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inscrição dos indivíduos admitidos como lázaros do legado de D. 
Jerónima Maria Camões. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/01/Liv01 
Título fornal: Lázaros do Legado Camões  
Datas: 1885-1953 
Nível de descrição: Unidade de descrição 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 02 – Inscrição de pobres  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/02 
Título atribuído: Inscrição de pobres  
Datas extremas: 1886-1931 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inscrição dos nomes dos pobres contemplados com o legado de D. 
Jerónima Maria Camões em Quinta-feira Santa de cada ano 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/02/Liv01 
Título fornal: Pobres. Legado Camões 
Datas: 1886-1931 
Nível de descrição: Unidade de descrição 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Processos de admissão de asilados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/03 
Título atribuído: Processos de admissão de asilados 
Datas extremas: 1916-1946 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de admissão de asilados do legado Camões 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/03/Mç01 
Datas: 1916; 1926, 1929; 1935; 1942; 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – Autos de adjudicação de vestuário e calçado  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/04 
Título atribuído: Autos de adjudicação de vestuário e calçado 
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Datas extremas: 1908-1909 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de adjudicação em hasta pública do vestuário e calçado que 
a Misericórdia distribuía a 12 pobres na Quinta-feira Santa de acordo com o legado de 
D. Jerónima Maria Camões. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCVNT/04/Mç01 
Datas: 1908-1909 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
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SSI: Asilo Jesus Maria José (AJMJVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/AJMJVNT 
Título formal: Asilo Jesus Maria José 
Datas extremas: 1908-1979 
Nível de descrição: Subsistema de informação  
Dimensão e suporte: 4 mçs., 1 liv. e 2 docs.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Asilo Jesus Maria José 
História administrativa: Legado feito 1908 por testamento de D. Inês Maria Bule para 
criação de um asilo para cegas gerido pela Misericórdia. Foi inaugurado em 1914 após a 
morte da fundadora, em 1913. Ainda não foi possível determinar a data da extinção. 
História custodial e arquivística: Não aplicável.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Não aplicável.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a fundação, regulamentos, 
entradas e registo de asiladas, cumprimento de encargo pio e visitas à instituição.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
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Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo onde existe mais informação registada relativa a este 
legado. 
Nota de publicação: Fátima Farrica, “Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo”, A Cidade de Évora, II Série, nº 8, 2009, pp. 601-
635, ISNN 0971-1992. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Notas a Datas Extremas: A datação recua a 1908, apesar do asilo só ter sido 
inaugurado em 1914, uma vez que o sistema integra o testamento de D. Inês Maria Bule 
que determinou a criação desta instituição.  
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Documentos fundacionais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/01 
Título atribuído: Documentos fundacionais 
Datas extremas: 1908-1979 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamento de D. Inês Maria Bule, sob a forma de original e de 
cópias autenticadas, e auto de inauguração do Asilo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/01/Mç01  
Datas: 1908-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamento original de D. Inês Maria Bule (19 de Maio de 
1908) com auto de aprovação (mesma data) e termo de abertura (30 de 
Dezembro de 1913); pública forma (30 de Abril de 1915) do mesmo testamento; 
e petição da Misericórdia e certidão do testamento (22 de maio 1979). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/01/Doc02  
Título formal: Auto de inauguração do Asilo Jesus Maria José  
Datas: 1914/12/08 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de inauguração do Asilo Jesus Maria José, instituído 
por disposição testamentária de D. Inês Maria Bule, falecida a 27 de Dezembro 
de 1913, com o registo das personalidades presentes.  

 
SR: 02 – Regulamentos  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/02 
Título atribuído: Regulamentos 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documento que regula a admissão ao asilo e o seu funcionamento.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/02/Doc01  
Título formal: Regulamento do Asilo Jesus Maria José  
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 03 – Processos de admissão de asiladas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/03 
Título atribuído: Processos de admissão de asiladas 
Datas extremas: 1914-1946 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Processos de admissão de asiladas no Asilo Jesus Maria José 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/03/Mç01 
Datas: 1914; 1915-1917; 1922; 1926; 1931; 1934; 1936; 1940; 1944; 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Sistema de organização: Organizados pelo número de processo. 
Notas: As datas são de abertura dos processos 

 
SR: 04 – Registo de entrada de asiladas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/04 
Título atribuído: Registo de entrada de asiladas 
Datas extremas: 1914-1926  
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de controlo das entradas e saídas das asiladas.. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/04/Liv01 
Título formal: Asilo Jesus Maria José. Termos de Entrada das Inválidas 
Datas: 1914-1926  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos individuais das entradas das asiladas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/04/Liv02 
Título formal: Asilo Jesus Maria José. Registo das inválidas 
Datas: 1914-1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista de inválidas com dados pessoais e datas de entrada e 
de saída. 

 
SR: 05 – Processos de liquidação do encargo pio 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/05 
Título atribuído: Processos de liquidação do encargo pio 
Datas extremas: 1926-1940 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de liquidação do encargo pio legado por D. Inês Maria 
Bule. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/05/Mç01 
Datas: 1926-1940 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de liquidação do encargo pio legado por D. Inês 
Maria Bule: certidões de cumprimento do encargo pio e petições da 
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Misericórdia, ao administrador do concelho e ao presidente da câmara, dos 
alvarás de cumprimento respectivos. 

 
SR: 06 – Registo de visitas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/06 
Título atribuído: Registo de visitas 
Datas extremas: 1914- 1936 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 liv..; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das visitas do asilo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/AJMJVNT/06/Liv01 
Título formal: Asilo Jesus Maria José. Visitantes 
Datas: 1914- 1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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SSI: Legado do Cónego Ponce (LCPVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/LCPVNT 
Título formal: Legado do Cónego Ponce 
Datas extremas: 1916-1956 
Nível de descrição: Subsistema de informação  
Dimensão e suporte: 5 mçs. e 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Legado do Cónego Ponce 
História administrativa: Legado feito, por testamento do cónego da Sé de Évora José 
Ponce Martins Morom, em 1916, com fins assistenciais e gerido pela Misericórdia. O 
Cónego Ponce foi professor em Viana, no Instituto de Piedade e Beneficência, e no 
Seminário de Évora. Terá doado grande parte dos livros da sua biblioteca à 
Misericórdia, livros com a marca de posse “Ponce” que ainda hoje integram a biblioteca 
da instituição.  
História custodial e arquivística: Não aplicável.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Não aplicável.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa à inauguração, ao cumprimento do legado 
e à admissão e registo de inválidos. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
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V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo onde existe mais informação registada relativa a este 
legado e o sistema do Instituto de Piedade e Beneficência onde o Cónego Ponce foi 
professor. Não se encontrou nenhuma ligação directa com sistema de informação da 
Família Martins Morom, mas ela deve existir tendo em conta que o apelido do Cónego 
Ponce é o mesmo.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre estes documentos. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Registos da inauguração  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/01 
Título atribuído: Registos da inauguração 
Data: 1917  
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das entidades e das pessoas presentes no jantar de 
inauguração do legado do Cónego Ponce.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/01/Doc01 
Título formal: Inauguração do legado – Cónego Ponce 
Datas: 1917 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 02 – Relações de ordens de pagamento 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/02 
Título atribuído: Relações de ordens de pagamento 
Datas extremas: 1916-1918 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de ordens de pagamento do legado do cónego Ponce 
apresentadas na administração do 1º bairro de Lisboa para comprovar o cumprimento do 
legado. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/02/Mç01 
Datas: 1916-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Alvarás de quitação 
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/03 
Título atribuído: Alvarás de quitação 
Datas extremas: 1919-1956 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Alvarás de quitação do legado do cónego Ponce que certificam a 
prestação de contas pela Misericórdia de cumprimento do legado. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/03/Mç01 
Datas: 1919; 1922; 1925; 1928; 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – Certidões de aplicação do legado 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/04 
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Título atribuído: Certidões de aplicação do legado 
Datas extremas: 1919-1922 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidões de aplicação do legado do cónego Ponce. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/04/Mç01  
Datas: 1919; 1922 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 05 – Processos de admissão de asilados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/05 
Título atribuído: Processos de admissão de asilados 
Datas extremas: 1916-1942 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de admissão de asilados do legado do Cónego Ponce. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/05/Mç01 
Datas: 1916; 1930; 1942 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Sistema de organização: Organizados pelo número de processo. 
Notas: As datas são de abertura dos processos 

 
SR: 06 – Registo de inválidos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/06 
Título atribuído: Registo de inválidos 
Datas extremas: 1917-1953 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de controlo das entradas de inválidos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SCMVNT/LCPVNT/06/Liv01 
Título formal: Legado do Cónego Ponce. Registo dos Inválidos 
Datas: 1917-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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SI: Instituto de Piedade e Beneficência (IPBVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência  
Datas extremas: 1807-1980 
Nível de Descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 181 mçs., 95 livs+?, 10 cads. e 18 docs.; papel 
 
II) Contexto 
 
Nome do Produtor: Instituto de Piedade e Beneficência 
História administrativa: Em 1848 o Pe. Luís António da Cruz deixou em testamento a 
fortuna que possuía para fins de caridade. Após a sua morte, no mesmo ano, foi criado o 
Instituto de Piedade e Beneficência cujo regulamento foi aprovado em 1852. Esta 
entidade era constituída por quatro valências principais: uma capela de missa 
quotidiana, uma escola, um hospício (local para tratamento ou hospedagem de pessoas 
doentes ou pobres, asilo) e um montepio que fornecia empréstimos de baixo valor aos 
pobres, que aí poderiam obter quantidades de dinheiro em condições mais favoráveis. O 
Instituto tinha, assim, como objectivos auxiliar os pobres, os doentes e as crianças. 
Prestava ajuda económica e serviços de saúde e de educação. Esta instituição teve ainda 
outro papel relevante na vila ao permitir o acesso à propriedade às classes mais baixas 
da sociedade. Tal verificou-se através da divisão em pequenas courelas de algumas das 
herdades que possuía: Montinho do Palanque (1881), Cega Gatos (1892), Famais 
(1920), Marmelos (1924). Em 1974, com a Revolução do 25 de Abril, o Ministério dos 
Assuntos Sociais propôs uma alteração dos estatutos e a alteração da denominação do 
Instituto de Piedade e Beneficência. Os administradores propuseram a designação de 
“Centro de Bem Estar Pe. Luís António da Cruz”, mas esta alteração nunca terá chegado 
a ser efectuada. O Instituto de Piedade e Beneficência foi extinto e integrado na Santa 
Casa da Misericórdia a 6 de Fevereiro de 1979 (Diário da República, nº 31, III Série). 
História custodial e arquivística: Após a extinção do Instituto a custódia da sua 
documentação passou para a Misericórdia.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: A documentação do Instituto foi 
incorporada no arquivo da Santa Casa da Misericórdia em 1979, após a extinção da 
instituição. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação produzida e acumulada pela Administração do 
Instituto e pelas suas quatro valências: Hospício, Escolas, Capela de Nossa Senhora da 
Conceição e Montepio.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável.  
Sistema de organização: Foram constituídas cinco secções para distribuição da 
documentação que correspondem a secções orgânicas do Instituto: Administração, 
Hospício, Escolas, Capela de Nossa Senhora da Conceição e Montepio. Dentro destas 
foram criadas as subsecções necessárias à inclusão das séries documentais estabelecidas 
com base nas tipologias dos documentos. As séries foram sempre ordenadas 
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cronologicamente excepto quando era pertinente a sua ordenação por ordem alfabética, 
excepções que são assinaladas em cada caso. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida 
Existência e localização de cópias: Desconhecida 
Unidades de descrição relacionadas: No sistema de informação da Comissão 
Municipal de Assistência na secção D/Fiscalização contabilística das instituições de 
assistência concelhias existe muita documentação de cariz contabilístico (orçamentos e 
contas) do Instituto de Piedade e Beneficência que para aí foi enviada para aprovação. 
No sistema de informação da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo algumas 
unidades referem o Instituto, nos anos de 1979 ou posteriores, devido à integração da 
instituição na Misericórdia. Relaciona-se também com o sistema de informação do 
Padre Luís António da Cruz, seu fundador. 
Nota de publicação: Fátima Farrica, “Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo”, A Cidade de Évora, II Série, nº 8, 2009, pp. 601-
635, ISNN 0971-1992. Fátima Farrica, “Uma descrição da capela do Santíssimo 
Sacramento de Viana do Alentejo”, Callipole-Revista de Cultura, nº 19, 2011, pp. 265-
273, ISNN 0872 5225. 
 
 
VI) Notas 
 
Notas:  
Notas a Título formal: Embora, por vezes, surja associado o topónimo Viana do 
Alentejo à designação da instituição, considerou-se que a denominação oficial é 
Instituto de Piedade e Beneficência. Porém, no código de referências manteve-se a sigla 
VNT para haver uma correspondência geográfica desta instituição à localidade sede.   
Notas a Datas extremas: As datas extremas recuam para além da data de fundação da 
instituição e avançam para além da data de extinção da mesma porque o sistema 
acumulou documentos mais antigos do que a sua existência e também aqueles que 
foram produzidos no âmbito do fecho das suas funções após 1979.  
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Notas a Dimensão e suporte: A contabilização dos livros não inclui os livros impressos 
da Biblioteca da escola uma vez que esse acervo ainda não foi catalogado.     
 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/Administração 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A 
Título formal: Administração 
Datas extremas: 1848-1979 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 41 mçs., 20 livs. e 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documento integrada em três subsecções criadas para o efeito: 
coordenação, gestão de expediente e gestão de recursos humanos.  
 
SSC: A/Coordenação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A 
Título atribuído: Coordenação 
Datas extremas: 1848-1979 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 12 livs., 4 mçs. e 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentação relacionada com a fundação e a regulamentação da 
instituição, com a nomeação de administradores e com as decisões tomadas pela 
administração expressas nas actas.  
 
SR: 01 – Documentos fundacionais  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/01 
Título atribuído: Documentos fundacionais 
Datas extremas: 1848-1911 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad., 1 liv. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Relativos à fundação e à regulamentação do Instituto. Originais e 
cópias. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/01/Cad01 
Datas: 1848; 1855; 1859 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Encadernação do testamento original do padre Luís 
António da Cruz, com assinatura (16 de Setembro de 1848) e respectivos 
instrumento de aprovação (16 de Setembro de 1848) e auto abertura (26 de 
Setembro de 1848). Inclui três “memórias” escritas pelo padre Francisco Manuel 
de Carvalho Barata, um dos seus herdeiros e testamenteiros: sobre a entrada das 
irmãs da Congregação de São Vicente de Paula do Colégio de Lisboa no 
hospício a 16 de Junho de 1853, com respectivos nomes (6 de janeiro de 1855); 
sobre a celebração da primeira festa do Santíssimo Sacramento na nova capela 
da Matriz e bênção da mesma a 8 de Dezembro de 1851, no ano que se tinha 
terminado a obra (9 de Março de 1855); sobre a trasladação dos ossos do Pe. 
Luís António da Cruz do cemitério junto à capela de Santo António para o 
mausoléu da Matriz, mandado fazer pela Junta de Paróquia, a 27 de Setembro de 
1859 (27 de Setembro de 1859). O padre Luís António da Cruz tinha sido 
sepultado a 27 de Setembro de 1848. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/01/Liv02 
Título formal: Alvarás de confirmação do testamento do Reverendo Luís 
António da Cruz e de aprovação do regulamento do Instituto de Piedade e 
Beneficência de Viana do Alentejo   
Datas: 1850; 1852 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Alvarás de confirmação do testamento do Reverendo Luís 
António da Cruz (20 de Março de 1850) e de aprovação do regulamento do 
Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo (5 de Julho de 1852); e 
respectivo regulamento, aprovado po decreto de 3 de Julho de 1852.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/01/Mç03 
Datas: 1852; 1905-1906; 1910-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia do alvará régio de aprovação do regulamento do 
Instituto, síntese relativa à fundação e às funções da instituição e listagem de 
dados relativos à fundação, a bens e a receitas e despesas.  

 
SR: 02 – Nomeação de administradores  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/02 
Título atribuído: Nomeação de administradores 
Datas extremas: 1855-1887 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à nomeação dos administradores do 
Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/02/Doc01 
Data: 1855 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Declaração de recepção dos diplomas do Governo Civil de 
Évora de nomeação dos sucessores dos administradores por morte ou 
impossibilidade. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/02/Doc02 
Data: 1887 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de nomeação de administradores substitutos: 
petição dos administradores do Instituto para serem nomeados substitutos para 
os substituírem nos seus impedimentos e alvará do Governador Civil de Évora 
de nomeação dos nomes propostos.  

 
SR: 03 – Livros de actas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03 
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Título atribuído: Livros de actas 
Datas extremas: 1849-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 11 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Actas das reuniões da administração. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv01 
Título formal: Deliberações antigas  
Datas: 1849-1853  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: termos e deliberações dos 
testamenteiros administradores dos estabelecimentos de caridade e pios desta 
vila de Viana do Alentejo instituídos pelo reverendo padre Luís António da 
Cruz, reitor que foi da Matriz desta vila de Viana. Contém arrendamentos, 
arrematações, avaliações, posses, relação do vestuário que se deve distribuir na 
Quinta-feira Santa e eleição dos pobres que haviam de receber o vestuário 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv02 
Datas: 1853-1869 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termo de abertura: acordos tomados pelos testamenteiros 
e administradores do Instituto de Viana relativamente ao seu regime de 
administração. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv03 
Título formal: Actas  
Datas: 1869-1881 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv04 
Título formal: Actas  
Datas: 1881-1889  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv05 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Actas  
Datas: 1889-1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv06 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Actas  
Datas: 1904-1906 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv07 
Datas: 1913-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv08 
Data: 1936  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: O livro apenas possui termo de abertura. Sem informação. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv09 
Título formal: Livro de actas  
Datas: 1945-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv10 
Título formal: Livro de actas  
Datas: 1958-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/03/Liv11 
Título formal: Actas  
Datas: 1973-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
SR: 04 – Cópias e rascunhos de actas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/04 
Título atribuído: Cópias e rascunhos de actas 
Datas extremas: 1883-1934 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias e rascunhos de actas das reuniões da administração. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/A/04/Mç01 
Datas: 1883; 1911; 1914; 1919-1921; 1923-1927; 1929-1932; 1934; [Século 
XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 20 docs.; papel 

 
SR: 05 – Cópias de partes de actas do Conselho de Distrito referentes ao Instituto  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/05 
Título atribuído: Cópias de partes de actas do Conselho de Distrito referentes ao 
Instituto 
Datas extremas: 1855-1886 
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Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de partes de actas do Conselho de Distrito referentes ao 
Instituto enviadas pelo Governo Civil de Évora.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/05/Mç01 
Datas: 1855-1857; 1859; 1862-1865; 1867; 1874-1875; 1880-1881; 1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 17 docs.; papel 

 
SR: 06 – Alvarás do Governo Civil de Évora relativos ao Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/06 
Título atribuído: Alvarás do Governo Civil de Évora relativos ao Instituto 
Datas extremas: 1860-1883 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Alvarás do Governo Civil de Évora relativos ao Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/06/Mç01 
Datas: 1860; 1865; 1873; 1883 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs. ; papel 

 
SSC: B/ Gestão de expediente 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B 
Título atribuído: Gestão de expediente 
Datas extremas: 1853-1979 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 27 mçs. e 6 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência, requerimentos e procurações. 
 
SR: 01 – Correspondência recebida  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1853-1979 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 12 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç01 
Datas: 1853-1865; 1867-1900; 1905; 1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 291 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç02 
Datas: 1853-1869; 1871-1875; 1877-1885; 1890-1891; 1895-1896; 1898-1909; 
1911-1912; 1914-1917; 1919 



 187 

Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 185 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç03 
Datas: 1901-1913; 1915-1922; 1930; 1933-1941; 1944-1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 128 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Possui 
carta de 1913 que tem anexos o projeto de reforma do regulamento do Instituto, 
nomeação de administrador e cópia de acta.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç04 
Datas: 1924; 1932; 1936-1939; 1941; 1953; 1961-1962; 1965; 1970-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 32 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç05 
Datas: 1940-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 266 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç06 
Datas: 1971-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 153 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes, na 
maioria da Direcção Geral de Assistência. Inclui algumas cópias de 
correspondência expedida.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç07 
Datas: 1971-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 42 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç08 
Datas: [Século XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 20 docs; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç09 
Datas: 1853-1856; 1858; 1860; 1862; 1874; 1879; 1881 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 29 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia de ofícios do Governo Civil para a Administração 
do Conselho de Viana do Alentejo relativos ao Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç10 
Datas: 1853; 1861; 1867, 1870 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 



 188 

Âmbito e conteúdo: Cópias de circulares de entidades diversas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç11 
Data: 1866  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de disposições régias relativas a orçamentos e 
contas de estabelecimentos pios que deverão ter vindo do Governo Civil de 
Évora para o Instituto.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/01/Mç12 
Datas: 1874; 1891 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia de carta do arcebispo de Évora para o Pe. José Ponce 
Martins Morom, capelão e professor do Instituto, a informá-lo que o nomeou 
perfeito e professor do seminário de Évora e carta da administração do concelho 
para o Instituto. 

 
SR: 02 – Cópias de correspondência expedida  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02 
Título atribuído: Cópias de correspondência expedida 
Datas extremas: 1853-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 6 livs. e 6 mçs. 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv01 
Datas: 1853-1868 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç02 
Título formal: Minutas de ofícios  
Datas: 1853; 1856; 1858; 1863; 1867-1868; 1870-1875; 1879; 1881-1884; 
1886-1887; 1890-1891; 1893; 1895-1896; 1910; 1913; 1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 50 docs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv03 
Título formal: Instituto de Piedade de Beneficência de Viana. Registo de 
correspondência 
Datas: 1885-1889 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv04 
Título formal: Registo de correspondência 
Datas: 1893-1901 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv05 
Título formal: Registo de correspondência expedida 
Datas: 1915-1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv06 
Título formal: Copiador de cartas 
Datas: 1926-1928? 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç07 
Datas: 1935; 1938; 1943; 1952; 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç08 
Datas: 1940-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 182 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Liv09 
Data: 1943?  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç10 
Datas: 1963; 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 11 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos 
destinatários e anúncios de arrematação da exploração das pedreiras da Herdade 
das Perdizes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç11 
Datas: 1971-1979 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 172 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/02/Mç12 
Datas: [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel 
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SR: 03 – Correspondência recebida e cópias de correspondência expedida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/03 
Título atribuído: Correspondência recebida e cópias de correspondência expedida 
Datas extremas: 1913-1985 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópias de correspondência expedida. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/03/Mç01 
Datas: 1913; 1971; 1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópias de correspondência 
expedida sobre o regulamento do Instituto de 1852 e de 1913 e a alteração da 
denominação da instituição.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/03/Mç02 
Datas: 1976-1977; 1984-1985 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 27 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópias de correspondência 
expedida sobre obras. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/03/Mç03 
Datas: 1977-1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópias de correspondência 
expedida sobre a venda da horta da Cancela.  

 
SR: 04 – Requerimentos  diversos aos administradores do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/04 
Título atribuído: Requerimentos  diversos aos administradores do Instituto 
Datas extremas: 1865-1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos para diversos fins feitos aos administradores do 
Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/04/Mç01 
Datas: 1865; 1869; 1889; 1890; 1897; 1901-1902; 1910; 1919-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 14 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos diversos, de funcionários e de pessoas 
externas, na maioria sobre a questões relacionadas com o ensino destacando-se 
os que são relativos a recursos humanos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/04/Mç02 
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Datas: 1871; 1894; 1897; 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos diversos aos administradores do Instituto. 
Neles se inclui um abaixo-assinado da União Vinícola e Oleícola do Sul para 
que o Instituto auxilie a instalação da escola-oficina de cerâmica que em breve a 
União pretende fundar na vila (1894) e resposta do Instituto a este pedido e a um 
outro, cujo texto de solicitação não se encontrou, mas onde se refere o apoio à 
fundação de uma escola prática de horticultura denominada “Reitor Cruz” 
(1897).   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/04/Mç03 
Datas: 1888; 1915; 1918-1919; 1928; 1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de funcionários para aumento de ordenado 

 
SR: 05 – Requerimentos diversos dos administradores do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/05 
Título atribuído: Requerimentos diversos dos administradores do Instituto 
Datas extremas: 1863-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos diversos dos administradores do Instituto, para 
diversos fins.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/05/Mç01 
Datas: 1863; 1873; 1888-1889; 1895; 1900; 1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 11 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/05/Mç02 
Datas: [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 

 
SR: 06 – Procurações dos administradores do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/06 
Título atribuído: Procurações dos administradores do Instituto 
Datas extremas: 1870-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Procurações dos administradores do Instituto para diversos fins. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/B/06/Mç01 
Datas: 1870; 1884; 1887; 1889; 1895; 1898; 1912-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel 



 192 

SCC: C/Gestão de recursos humanos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C 
Título atribuído: Gestão de recursos humanos 
Datas extremas: 1862-1970 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 10 mçs.e 2 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a funcionários: contratação, nomeação 
provimentos e outros. Refere-se sobretudo professores, mas também o capelão, a 
enfermeira, o escriturário e o contino. 
 
SR: 01 – Quadros de pessoal  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/01 
Título atribuído: Quadros do pessoal 
Datas extremas: 1895-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Quadros dos empregados com administradores, professores, 
capelão, escriturário, contino e cozinheira. Têm cargos e remunerações. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/01/Mç01 
Datas: 1895-1912; 1934; 1956; 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Concursos de empregados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/02 
Título atribuído: Concursos de empregados 
Datas extremas: 1862-1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso de empregados do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/02/Mç01 
Título formal: Concursos de empregados 
Datas extremas: 1863-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concursos de professores.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/02/Mç02 
Datas extremas: 1877-1910 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso de capelães.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/02/Mç03 
Datas extremas: 1862-1895 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de concurso de enfermeira, de secretário e de 
contino.  

 
SR: 03 – Acórdãos para provimento de funcionários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/03 
Título atribuído: Acórdãos para provimento de funcionários 
Datas extremas: 1863-1872 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Acórdãos da administração para provimento de funcionários 
(professores e capelão).  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/03/Mç01 
Datas: 1863; 1872 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 04 – Nomeação de funcionários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/04 
Título atribuído: Nomeação de funcionários 
Datas extremas: 1877-1900 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Nomeação de funcionários (professores e capelão) pelos 
administradores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/04/Mç01 
Datas: 1877; 1883; 1900  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 

 
SR: 05 – Livros de termos de provimentos, de juramento e posse de empregados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/05 
Título atribuído: Livros de termos de provimentos, de juramento e posse de 
empregados 
Datas extremas: 1862-1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Termos de provimentos, de juramento e posse de empregados da 
Misericórdia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/05/Liv01 
Título formal: Provimentos  
Datas: 1862-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/05/Liv02 
Título formal: Termos de juramento e posse de empregados  
Datas: 1905-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 06 – Requerimentos de diplomas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/06 
Título atribuído: Requerimentos de diplomas 
Datas extremas: 1913-1914 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos dos funcionários de diplomas das funções 
desempenhadas na instituição. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/06/Mç01 
Datas: 1913-1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 

 
SR: 07 – Declarações dos empregados de recebimento de documentos dos 
processos dos concursos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/07 
Título atribuído: Declarações dos empregados de recebimento de documentos dos 
processos dos concursos 
Datas extremas: 1895-1905 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Declarações dos empregados de recebimento de documentos dos 
processos dos concursos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/07/Mç01 
Datas extremas: 1895-1905 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 

 
SR: 08 – Declarações de funcionários dos seus vencimentos não atingirem 
determinada quantia 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/08 
Título atribuído: Declarações de funcionários dos seus vencimentos não atingirem 
determinada quantia 
Data: 1914 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Declarações de funcionários dos seus vencimentos não atingirem 
determinada quantia. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/08/Mç01 
Data: 1914 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 

 
SR: 09 – Atestados médicos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/09 
Título atribuído: Atestados médicos 
Datas extremas: 1867-1909 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Atestados médicos de professoras do Instituto.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/A/C/09/Mç01 
Datas: 1867; 1909  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SC: B/Hospício 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B 
Título formal: Hospício 
Datas extremas: 1853-1855 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç., 1 cad. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de regulamentação e de despesa do hospício e 
relativos a métodos de leitura.  
 
SR: 01 – Bases que devem regular a distribuição das dietas que pelo Instituto de 
Piedade e Beneficência desta vila devem ser fornecidas a enfermos pobres desta 
freguesia  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/01 
Título atribuído: Bases que devem regular a distribuição das dietas que pelo Instituto 
de Piedade e Beneficência desta vila devem ser fornecidas a enfermos pobres desta 
freguesia  
Data: 1854 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documento que regulamenta o auxílio do Instituto, através das 
irmãs de caridade, a doentes pobres.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/01/Doc01 
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Título formal: Bases que devem regular a distribuição das dietas que pelo 
Instituto de Piedade e Beneficência desta vila devem ser fornecidas a enfermos 
pobres desta freguesia  
Data: 1854 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 02 – Conta corrente da despesa satisfeita pelas irmãs da caridade nas dietas e 
do dinheiro para isso recebido 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/02 
Título formal: Conta corrente da despesa satisfeita pelas irmãs da caridade nas dietas e 
do dinheiro para isso recebido 
Datas extremas: 1854-1855 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Receita e despesa com géneros alimentares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/02/Cad01 
Título formal: Conta corrente da despesa satisfeita pelas irmãs da caridade nas 
dietas e do dinheiro para isso recebido 
Datas: 1854-1855 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 03 – Contrafés  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/03 
Título atribuído: Contrafés 
Datas extremas: 1853-1854 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contrafés da Administração do Concelho para intimação da 
regente do hospício das irmãs de caridade e dos administradores e de todos os 
professores da instrução primária sobre se usam o método de leitura repentina de 
Castilho. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/B/03/Mç01 
Datas: 1853-1854 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 

 
SC: C/Escolas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C 
Título formal: Escolas 
Datas extremas: 1853-1930 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 8 livs.+ ?, 5 mçs., 2 cad. e 1 doc.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Matrículas, frequências de alunos e professores, provas, material 
escolar e estatística. Os livros da biblioteca da escola não foram contabilizados porque 
estes ainda não foram alvo de catalogação.  
 
SR: 01 – Matrículas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01 
Título atribuído: Matrículas 
Datas extremas: 1853-1921 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 livs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos alunos do sexo masculino e do sexo feminino 
matriculados. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01/Liv01 
Título formal: Instituto Pio de Viana. Matrícula das alunas que frequentam as 
aulas fundadas pelo Pe. Reitor. 1848. Luís António da Cruz 
Datas: 1853-1874 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro da matrícula da aula primária. Matrícula das alunas 
que frequentam as aulas regidas pelas irmãs de caridade  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01/Liv02 
Datas: 1863-1907 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de matrículas e de exames de alunos do sexo 
masculino (diversos graus e cursos/disciplinas). 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01/Liv03 
Título formal: Livro da matrícula dos alunos da escola do sexo feminino  
Datas: 1882-1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Não tem indicação de níveis de instrução. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01/Doc04 
Datas: 1902-1903 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relação de alunos, do sexo masculino e feminino, 
matriculados. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/01/Liv05 
Título formal: Instituto Piedade e Beneficência. Matrícula Geral da Instrução 
Secundária  
Datas: 1918-1921 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Alunos do sexo masculino e feminino. 
 
SR: 02 – Frequências 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02 
Título atribuído: Frequências 
Datas extremas: 1876?-1890 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç., 2 cad. e 2 livs. 
Âmbito e conteúdo: Registo de frequências das alunas do sexo feminino. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02/Mç01 
Título formal: Relações das crianças do sexo feminino que frequentam as aulas  
Datas: 1876?; 1882; 1889-1890; [SéculoXIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de alunas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02/Cad02 
Data: 1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo diário de frequência dos alunos. Não se identifica o 
nível de ensino nem se é da escola feminina ou masculina.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02/Cad03 
Título formal: Registo diário da frequência e nota mensal do comportamento 
dos alunos. Escola elementar para o sexo feminino da freguesia de Viana  
Datas: 1902-1904  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Da escola primária. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02/Liv04 
Título formal: Registo diário da frequência e nota mensal do comportamento 
dos alunos. Escola primária para o sexo feminino da freguesia de Viana  
Datas: 1909-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/02/Liv05 
Título formal: Registo diário da frequência e nota mensal do comportamento 
dos alunos. Escola primária oficial para o sexo feminino da freguesia de Viana  
Datas: 1911-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Provas de alunos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/03 
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Título atribuído: Provas de alunos 
Datas extremas: 1890-1930 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provas de ortografia, caligrafia, ditado e aritmética.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/03/Mç01 
Datas: 1890; 1904; 1925; 1930 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 

 
SR: 04 – Requisições de livros e de material escolar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/04 
Título atribuído: Requisições de livros e de material escolar 
Datas extremas: 1902-1911 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requisições de livros e de material escolar para as aulas de 
instrução primária do Instituto 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/04/Mç01 
Datas: 1902; 1906-1908; 1911; [SéculoXX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 

 
SR: 05 – Livros de ponto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/05 
Título atribuído: Livros de ponto 
Datas extremas: 1896-1909 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo da entrada e saída dos professores do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/05/Liv01 
Datas: 1896-1910 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/05/Liv02 
Título formal: Livro do ponto. Registo da entrada e saída dos empregados 
(Professores) do Instituto de Piedade e Beneficência   
Datas: 1907-1909 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 06 – Mapas estatísticos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/06 
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Título atribuído: Mapas estatísticos 
Datas extremas: 1901-1903 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas estatísticos de frequência e aproveitamento 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/06/Mç01 
Datas: 1901-1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 

 
SR: 07 – Documentos diversos relativos ao ensino 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/07 
Título atribuído: Documentos diversos relativos ao ensino 
Datas extremas: 1853?-1910 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao ensino que não se enquadram 
nas séries documentais anteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/07/Mç01 
Datas: 1853?; 1865; 1890; 1910; [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Anúncio de abertura de concurso para professor e capelão 
(1853?); proposta dos administradores para que o professor do curso de 
português do 1º ano ensine as disciplinas do 2º e do 3º ano e não aprovação 
dessa proposta pelo testamenteiro do Pe Luís António da Cruz, administrador e 
tesoureiro (1865); parecer favorável a que seja atendida a petição de uma 
concorrente a professora (1890); inquérito relativo ao ensino praticado e 
respectivas respostas (século XX). 

 
SR: 08 – Biblioteca 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/C/07 
Título atribuído: Biblioteca  
Datas extremas: [Século XIX-XX]  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: Não contabilizada; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros impressos, alguns sob a forma de manuais escolares. 
Catálogo próprio a executar através de projecto futuro.  
 
SC: D/Capela de Nossa Senhora da Conceição 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/D 
Título formal: Capela de Nossa Senhora da Conceição 
Datas extremas: 1850-1866 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 2 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Provisões do arcebispo de Évora referentes à capela e certificados 
de missas.  
 
SR: 01 – Provisões do arcebispo de Évora 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/D/01 
Título atribuído: Provisões do arcebispo de Évora 
Datas extremas: 1850-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisões do arcebispo de Évora de licença para que se pudesse 
dizer missa na capela de Nossa Senhora da Conceição (1850) e de licença para que 
possa continuar a ser feito o culto no oratório da mesma capela (1966). 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/D/01/Mç01 
Datas: 1850; 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 02 – Certificados de missas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/D/02 
Título atribuído: Certificados de missas 
Datas extremas: 1904-1910 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certificados de missas pela alma do Pe. Luís António da Cruz e de 
seus pais e irmãos.  
  

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/D/02/Mç01 
Datas: 1904-1905; 1910 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 

 
SC: E/Montepio 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E 
Título formal: Montepio 
Datas extremas: 1807-1980 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 132 mçs.; 67 livs.; 14 docs e 7 cads.; papel 
Âmbito e conteúdo: Toda a documentação da esfera de acção do Montepio. Contém as 
subsecções património, obras, contabilidade (orçamentos, receitas, despesas, receitas e 
despesas, empréstimos, dívidas, contas gerais e documentos diversos), empréstimos, 
assistência social e capela do Santíssimo Sacramento.  
 
SSC: A/Património 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A 
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Título atribuído: Património 
Datas extremas: 1815-1978 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 13 mçs., 4 livs. e 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao registo e á gestão do património tais 
como: tombos, inventários, escrituras, posses, foros, divisão de propriedades e 
expropriações.  
 
SR: 01 – Livros de tombo  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/01 
Título atribuído: Livros de tombo 
Data: 1853 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/01/Liv01 
Título formal: Livro do tombo dos bens e propriedades do Instituto 
Data: 1853 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro sem informação. Apenas com termo de abertura.  

 
SR: 02 – Inventários 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/02 
Título atribuído: Inventários 
Datas extremas: 1848-1945 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc., 2 mçs e 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos de bens do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/02/Doc01 
Título formal: Autos de inventário a que por esta administração se procedeu em 
todos os bens que ficaram por falecimento do Padre Reitor Luís António da Cruz 
Datas: 1848-1850 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Inventário, feito pela Administração do Concelho, de todos 
os bens deixados pelo padre Luís António da Cruz com o rendimento dos quais 
se fundou o Instituto de Piedade e Beneficência.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/02/Mç02 
Datas: 1852-1853; 1868; 1917; 1964  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inventários de bens móveis do Instituto, da capela do 
Santíssimo Sacramento e da capela do Instituto e das “aulas”.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/02/Liv03 
Título formal: Livro de inventário  
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/02/Mç04 
Datas: [Século XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inventários de bens rústicos, urbanos, móveis e outros do 
Instituto e do mobiliário a cargo dos professores. 

 
SR: 03 – Escrituras  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/03 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1815-1978 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc. e 3 mçs. 
Âmbito e conteúdo: Escrituras para fins diversos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/03/Doc01 
Título formal: Títulos do domínio da herdade da Fevereira 
Datas: 1815-1831 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo à aquisição da herdade da Fevereira pelo 
Pe. Luís António da Cruz, propriedade que veio a fazer parte do fundo dotal do 
Instituto de Piedade e Beneficência.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/03/Mç02 
Datas extremas: 1873-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 21 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de diferentes tipologias tais como compra e 
venda, arrendamento ou mútuo. Algumas com outros documentos anexos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/03/Mç03 
Título formal: Escrituras de compra e venda, confissão de dívida, hipoteca e 
fiança 
Datas: 1921; 1924 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda, confissão de dívida, 
hipoteca e fiança 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/03/Mç04 
Datas extremas: 1962-1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação  



 204 

Dimensão e suporte: 10 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de arrendamento de propriedades do Instituto.  

 
SR: 04 – Autos de posse 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/04 
Título atribuído: Autos de posse 
Datas extremas: 1876-1901 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de posse de bens diversos que, por morte dos usufrutuários, 
reverteram para o fundo dotal do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/04/Mç01 
Datas: 1876; 1879-1883; 1886; 1888; 1894; 1899; 1901 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 05 – Declarações relativas a contribuição predial 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/05 
Título atribuído: Declarações relativas a contribuição predial  
Datas extremas: 1971-1978 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Declarações relativas a contribuição predial de propriedades do 
Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/05/Mç01 
Datas: 1971; 1973-1974; 1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 

 
SR: 06 – Anúncios de venda e de aforamento de bens 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/06 
Título atribuído: Anúncios de venda e de aforamento de bens 
Datas extremas: 1889-1974 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Anúncios de venda e de aforamento de bens do Instituto, alguns 
incluídos nas disposições das leis de desamortização.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/06/Mç01 
Datas: 1889; 1899-1901; 1974; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 

 
SR: 07 – Autos de arrematação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/07 
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Título atribuído: Autos de arrematação 
Datas extremas: 1886-1944 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação para arrendamento de propriedades e de 
vestuário, calçado para os pobres. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/07/Liv01 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. Autos 
de arrematação  
Datas: 1886-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/07/Mç02 
Datas: 1898; 1944 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de arrematação do arrendamento da herdade da 
Espadaneira (1898) e auto de arrendamento em hasta pública da horta da 
Cancela (1944).  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/07/Liv03 
Título formal: Autos de arrematação  
Datas: 1900-1903 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 08 – Registo de enfiteutas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/08 
Título atribuído: Registo de enfiteutas 
Datas extremas: 1919-1920 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de enfiteutas com nomes e datas vencimento de foros.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/08/Doc01 
Datas: 1919-1920 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 09 – Processos de divisão de herdades  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/09 
Título atribuído: Processos de divisão de herdades 
Datas extremas: 1888-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs. e 1 doc.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Documentos relativos à divisão em glebas das herdades de Cega 
Gatos, Catalão e Marmelos.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/09/Mç01 
Datas: 1888; [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo à divisão da herdade de Cega Gatos em 
glebas: requerimento para a divisão da herdade (1888) e relação das 
importâncias entregues ao Instituto pela arrematação das glebas (século XIX). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/09/Mç02 
Data: 1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo à divisão da herdade do Catalão em 
glebas: requerimentos para troca de propriedades a serem divididas em courelas, 
Cadastro das courelas, auto de arrematação de uma gleba, listas de arrematantes 
e guias de pagamento. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/09/Mç03 
Datas: 1920; 1924 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo à divisão da herdade dos Marmelos em 
glebas: requerimento para a divisão da herdade (1920); caderno de fichas 
individuais com dados referentes à arrematação de cada gleba (1924) e relação 
dos proprietários que arremataram glebas (1924?). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/09/Doc04 
Data: 1969 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a venda de gleba na herdade do Catalão. 

 
SR: 10 – Expropriações  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/10 
Título atribuído: Expropriações 
Data: 1861 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de expropriação de uma faixa de terreno na herdade de 
Cega Gatos para a construção do caminho-de-ferro. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/10/Doc01 
Título formal: Expropriação de uma faixa de terreno na herdade de Cega Gatos 
Data: 1861 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém correspondência recebida e rascunho de 
correspondência expedida e outros documentos sobre a expropriação de uma 
faixa de terreno na herdade de Cega Gatos para a construção do caminho-de-
ferro. 

 
 
SR: 11 – Processos judiciais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/11 
Título atribuído: Processos judiciais 
Data: 1860 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo judicial.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/11/Doc01 
Título formal: Documentos relativos à pensão a que era obrigada a usufrutuária 
da herdade da Espadaneira  
Data: 1860 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo judicial composto por autos cíveis de embargo e 
carta precatória.  

 
SR: 12 – Procurações de particulares 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/12 
Título atribuído: Procurações de particulares 
Datas extremas: 1849-1889 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Procurações de particulares para realização de contratos sobre 
propriedades (vendas, aforamentos) ou de empréstimo de dinheiro a juro. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/A/12/Mç01  
Datas: 1849; 1851; 1853-1857; 1860; 1864; 1875; 1883; 1889 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 20 doc.; papel 

 
SSC: B/Obras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D 
Título atribuído: Obras 
Datas extremas: 1835-1918 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Projectos, arrematações e escrituras para obras.  
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SR: 01 – Projectos de obras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/01 
Título atribuído: Projectos de obras 
Datas extremas: 1854-1918 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Memória descritiva, orçamentos e plantas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/01/Mç01 
Datas: 1854-1855; 1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 02 – Certidões de afixação de editais para divulgação da arrematação de obras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/02 
Título atribuído: Certidões de afixação de editais para divulgação da arrematação de 
obras 
Datas extremas: 1856-1857 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidões de diferentes administrações do concelho de afixação de 
editais do Instituto para divulgação da arrematação de obras. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/02/Mç01 
Título atribuído: Certidões  
Datas: 1856-1857 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs. papel 

 
SR: 03 – Autos de arrematação de obras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/03 
Título atribuído: Autos de arrematação de obras 
Datas extremas: 1835-1863 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação de obras no edifício do Instituto. Inclui 
registo de arrematação de obra de ladrilhado da varanda do santuário de Nossa Senhora 
de Aires (1835) 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/03/Mç01 
Datas: 1835; 1857; 1863 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inclui um documento anterior à existência do Instituto 
(1835) sobre obras no santuário de Nossa Senhora de Aires. Talvez porque o 
Instituto pagava as obras do santuário e este documento mais antigo terá sido 
necessário para algum fim.  
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SR: 04 – Escrituras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/04 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1859-1860 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras para a realização de obras no edifício do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/B/04/Mç01 
Datas: 1859; 1860 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SSC: C/Contabilidade 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C 
Título atribuído: Contabilidade 
Datas extremas: 1848-1980 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 62 mçs., 60 livs., 6 cad. e 5 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos de cariz contabilístico. Inclui as subsecções 
orçamentos, receitas, despesas, receitas e despesas, empréstimos, dívidas, contas gerais 
e documentos diversos. 
 
SSSC: A/Orçamentos 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1854-1979 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 4 mçs. e 5 livs; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares. 
 
SR: 01 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1854-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs e 5 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Mç01 
Datas: 1854-1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Liv02 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Orçamentos 
Datas: 1886-1893 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Liv03 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Viana do Alentejo. 
Orçamentos  
Datas: 1893-1902  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Liv04 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Viana do Alentejo. 
Orçamentos  
Datas: 1901-1909 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Mç05 
Datas: 1910-1919; 1922-1923; 1948; 1952-1953; 1962; 1966-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Mç06 
Datas: 1912-1913; 1915-1918; 1919-1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Em quase todos foi registada a palavra: “Borrão”, pelo que 
devem ser um rascunho dos orçamentos definitivos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Liv07 
Título formal: Orçamentos 
Datas: 1919-1933 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Liv08 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. 
Orçamentos  
Datas: 1933-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/A/01/Mç09 
Datas: 1969-1979; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SSSC: B/Receitas 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B 
Título atribuído: Receitas 
Datas extremas: 1891-1964 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 1 liv. e 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos referentes a receitas.  

 
SR: 01 – Livros de registo de donativos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/01 
Título atribuído: Livros de registo de donativos 
Data: 1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/01/Lv01 
Título formal: Livro de registo de donativos 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação. O livro apenas possui termo de abertura. 

 
SR: 02 – Guias de receita e talões de recibo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/02 
Título atribuído: Guias de receita e talões de recibo 
Datas extremas: 1915-1929 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de receita e talões de recibo de capitais e de juros. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/02/Mç01 
Datas: 1915-1918; 1920; 1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Documentos diversos de receita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/03 
Título atribuído: Documentos diversos de receita 
Datas extremas: 1891-1923 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos de receita que não se enquadram nas séries 
documentais anteriores. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/B/03/Mç01 
Datas: 1891; 1902; 1923; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conta a ser paga por particulares (1891), relação de títulos 
de assentamento (1902), mapa das médias de receita (1923) e relação de 
depósitos de particulares (século XX). 

 
 
SSSC: C/Despesas 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C 
Título atribuído: Despesas 
Datas extremas: 1852-1967 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 24 livs., 20 mçs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos referentes a despesas.  
 
SR: 01 – Documentos de despesas diversas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/01 
Título atribuído: Documentos de despesas diversas 
Datas extremas: 1852-1853 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos de despesas diversas. Destaca-se as despesas com obras. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/01/Mç01 
Título formal: Despesa do ano económico de 1852-1853 
Datas: 1852-1853 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos de despesa. Inclui obras. Tem 
documentos de despesa no santuário de Nossa Senhora de Aires.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/01/Doc02 
Título formal: Folhas da obra feita no edifício do Instituto 
Datas: 1852-1853 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de despesas semanais com os pagamentos de 
alvaneos, de serventes e de carpinteiros.  

 
SR: 02 – Livros de registo de mandados de despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/02 
Título atribuído: Livros de registo de mandados de despesa 
Datas extremas: 1918-1920 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Registo de mandados de despesas diversas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/02/Liv01 
Datas: 1918-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Mandados de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03 
Título atribuído: Mandados de despesa  
Datas extremas: 1853-1965 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 22 livs. e 4 mçs. 
Âmbito e conteúdo: Mandados de despesas diversas. Estes documentos são designados 
por mandados de despesa mas também por documentos de despesa e por ordens de 
pagamento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv01 
Datas: 1853-1854 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv02 
Datas: 1854-1855 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv03 
Datas: 1855-1856 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv04 
Datas: 1856-1857 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv05 
Datas: 1857-1858 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv06 
Datas: 1858-1859 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Mç07 
Datas: 1859-1860 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv08 
Datas: 1860-1861 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv09 
Datas: 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv10 
Datas: 1862-1863 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv11 
Datas: 1863-1864 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv12 
Datas: 1864-1865 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv13 
Datas: 1865-1866 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv14 
Datas: 1866-1867 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv15 
Datas: 1867-1868 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv16 
Datas: 1868-1869 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv17 
Datas: 1869-1870 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv18 
Datas: 1870-1871 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv19 
Datas: 1871-1872 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv20 
Datas: 1872-1873 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv21 
Datas: 1873-1874 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv22 
Datas: 1875-1876 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Liv23 
Datas: 1876-1877 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Mç24 
Datas: 1877-1878 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mandados de despesa diversa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Mç25 
Datas: 1879-1880 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/03/Mç26 
Datas: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 04 – Guias de pagamento 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04 
Título atribuído: Guias de pagamento 
Datas extremas: 1898-1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 6 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamentos diversos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç01 
Datas: 1898; 1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias para pagamento de selo, devido pelos diplomas dos 
funcionários (professor e contino) que lhe foram conferidos pela administração.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç02  
Datas: 1914-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de direitos de encarte. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç03 
Datas: 1927-1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de imposto de selo e de imposto de 
salvação pública. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç04 
Datas: 1936-1940 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de imposto de selo e de imposto de 
salvação pública, descontados nas folhas de vencimento dos funcionários.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç05 
Datas: 1945-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de imposto de selo, de imposto de 
salvação pública e de impostos directos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/04/Mç06 
Datas: 1949-1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de pagamento de estampilhas fiscais de desemprego. 
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SR: 05 – Notas da despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/05 
Título atribuído: Notas da despesa 
Datas extremas: 1910-1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Nota das despesas a pagar pelo cofre deste Instituto 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/05/Mç01 
Datas: 1910-1913; 1915-1916; 1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de despesas com designação, número de mandado 
respectivo e do valor despendido. 

 
SR: 06 – Livros da conta da despesa com manifestos e registos de escrituras  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/06 
Título atribuído: Livros da conta da despesa com manifestos e registos de escrituras 
Datas extremas: 1887-1899 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de despesas com manifestos e registos de escrituras dos 
diversos mutuários.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/06/Liv01 
Título formal: Conta da despesa com manifestos e registos de escrituras  
Datas: 1887-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 07 – Folhas dos vencimentos dos empregados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/07 
Título atribuído: Folhas dos vencimentos dos empregados 
Datas extremas: 1914-1919 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas dos vencimentos dos empregados do Instituto. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/07/Mç01 
Datas: 1914-1915; 1918-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 

 
SR: 08 – Facturas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/08 
Título atribuído: Facturas 
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Datas extremas: 1887-1902 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de despesas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/08/Mç01 
Datas: 1887; 1889; 1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de despesas com serviços prestados no tratamento 
de assuntos administrativos e judiciais.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/08/Mç02 
Datas: 1915; 1918; 1935; 1937 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de despesas com aquisição de produtos e de 
serviços. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/08/Mç03 
Datas: 1963-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de despesas com aquisição de produtos e de 
serviços, tais como peças de roupa, alimentos, cortes de barba e de cabelo. 

 
SR: 09 – Recibos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/09 
Título atribuído: Recibos 
Datas extremas: 1887-1891 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos passados ao Instituto.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/09/Mç01 
Datas: 1887;1891 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 10 – Registo de despesas diversas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/10 
Título atribuído: Registo de despesas diversas 
Datas extremas: 1935-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de despesas com aquisição de produtos e de serviços tais 
como pão e outros alimentos, carvão, eletricidade e outros.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/10/Mç01 
Datas: 1935; 1944; 1954; 1959; 1964-1967; [Séculos XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 11 – Relação de alunos da Escola Industrial a quem o Instituto pagou as 
matrículas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/11 
Título formal: Relação de alunos da Escola Industrial a quem o Instituto pagou as 
matrículas  
Data: 1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relação de alunos da Escola Industrial, do sexo masculino e 
feminino, a quem o Instituto pagou as matrículas com o valor respectivo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/11/Doc01 
Título formal: Relação de alunos da Escola Industrial a quem o Instituto pagou 
as matrículas  
Data: 1948 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relação de alunos da Escola Industrial, do sexo masculino 
e feminino, a quem o Instituto pagou as matrículas com o valor respectivo. 

 
SR: 12 – Documentos de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/12 
Título atribuído: Documentos de despesa 
Datas extremas: 1920-1921 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Capas dos documentos comprovativos das despesas anuais. 
Incompleto, sem valores, só com as rubricas do orçamento 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/C/12/Mç01 
Datas: 1920-1921 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SSSC: D/Receitas e despesas 

  
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D 
Título atribuído: Receitas e despesas 
Datas extremas: 1860-1979 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 22 mçs., 20 livs., 5 cads. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos referentes a receitas e a despesas.  
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SR: 01 – Diários da receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01 
Título atribuído: Diários da receita e despesa 
Datas extremas: 1880-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 9 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos diários de receita e despesa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv01 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana. Diário  
Datas: 1880-1884 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv02 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. Diário  
Datas: 1884-1889 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv03 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. Diário  
Datas: 1889-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv04 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. Diário 
da receita e despesa 
Datas: 1896-1900 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv05 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. Diário 
Datas: 1900-1907 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv06 
Título formal: Diário da receita e despesa 
Datas: 1907-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv07 
Título formal: Diário da receita e despesa 
Datas: 1919-1926 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv08 
Título formal: Diário 
Datas: 1926-1936 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/01/Liv09 
Título formal: Diário 
Datas: 1937-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 02 – Cadernos diários de receita e despesa anual 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/02 
Título atribuído: Cadernos diários de receita e despesa anual 
Datas extremas: 1914-1919 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas diárias. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/02/Cad01 
Título formal: Diário da receita e despesa do Instituto no ano de 1914-1915  
Datas: 1914-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/02/Cad02 
Título formal: Ano económico de 1917-1918. Diário da receita e despesa.  
Datas: 1917-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/02/Cad03 
Título formal: Borrão do Diário da receita e despesa do Instituto de Piedade e 
Beneficência no ano económico de 1918-1919 
Datas: 1918-1919 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 

 
SR: 03 – Receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/03 
Título atribuído: Receita e despesa 
Datas extremas: 1959-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Registo de receita e despesa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/03/Liv01 
Título formal: Receita e despesa 
Datas: 1959-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 04 – Livros caixa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/04 
Título formal: Livros caixa 
Datas extremas: 1964-1979 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Receitas cobradas e despesas pagas  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/04/Liv01 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1964-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/04/Liv02 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1970-1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/04/Liv03 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1978-1979 

Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 05 – Contas de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/05 
Título atribuído: Contas de receita e despesa 
Datas extremas: 1880-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 livs. e 2 cads. 
Âmbito e conteúdo: Lançamento das contas classificadamente e em resumo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/05/Liv01 
Título formal: Contas de receita e despesa 
Datas: 1880-1904 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/05/Liv02 
Título formal: Conta de receita e despesa 
Datas: 1904-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/05/Cad03 
Datas: 1911-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das receitas e das despesas extraídas de outros 
livros.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/05/Cad04 
Datas: 1912-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das receitas e das despesas extraídas de outros 
livros.  

 
SR: 06 – Livros de contas correntes orçamentais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06 
Título atribuído: Livros de contas correntes orçamentais 
Datas extremas: 1921-1978 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo das contas de receita e despesa por comparação com os 
orçamentos ordinários e suplementares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06/Liv01 
Datas: 1921-1935 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06/Liv02 
Datas: 1936-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06/Liv03 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06/Liv04 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1971-1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/06/Liv05 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1977-1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 07 – Contas correntes com as verbas orçamentais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/07 
Título atribuído: Contas correntes com as verbas orçamentais 
Datas extremas: 1906-1962 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de registo das contas de receita e despesa por comparação 
com os orçamentos ordinários e suplementares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/07/Mç01 
Datas: 1906-1907; 1960-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 08 – Notas da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08 
Título atribuído: Notas da receita e despesa 
Datas extremas: 1917-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 13 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas com número de conhecimento e de 
mandado respectivos e valores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç01 
Datas: 1917-1921 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç02 
Datas: 1922-1925 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç03 
Datas: 1926-1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç04 
Datas: 1930-1933 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç05 
Datas: 1934-1937 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç06 
Datas: 1938-1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç07 
Datas: 1942-1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç08 
Datas: 1946-1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç09 
Datas: 1950-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç10 
Datas: 1954-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç11 
Datas: 1958-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç12 
Datas: 1963-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/08/Mç13 
Datas: 1967-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 09 – Documentos de receita e documentos de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09 
Título atribuído: Documentos de receita e documentos de despesa 
Datas extremas: 1971-1978 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 6 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos comprovativos das receitas e das despesas anuais. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç01 
Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç02 
Data: 1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç03 
Data: 1973-1974 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç04 
Data: 1976 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç05 
Data: 1977 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/09/Mç06 
Data: 1978 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 10 – Contas do Instituto de Piedade e Beneficência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/10 
Título atribuído: Contas do Instituto de Piedade e Beneficência 
Data: 1860 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contas de receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/10/Doc01 
Data: 1860 
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Nível de descrição: Documentos simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 11 – Balanços de receita e despesa do Instituto de Piedade e Beneficência de 
Viana do Alentejo  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/11 
Título atribuído: Balanços de receita e despesa do Instituto de Piedade e Beneficência 
de Viana do Alentejo 
Data: 1918 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Balanços de receita e despesa 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/11/Mç01 
Data: 1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 

 
SR: 12 - Relações de receita e despesa do Instituto de Piedade e Beneficência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/12 
Título atribuído: Relações de receita e despesa do Instituto de Piedade e Beneficência 
Data: 1918 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/D/12/Mç01 
Data: 1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SSSC: E/Empréstimos  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E 
Título atribuído: Empréstimos 
Datas extremas: 1848-1915? 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 7 livs. e 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de cariz contabilístico relativos a empréstimos de 
dinheiro do cofre do Instituto.  
 
SR: 01 – Movimento dos capitais mutuados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/01 
Título atribuído: Movimento dos capitais mutuados 
Datas extremas: 1848-1888 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Registo do dinheiro emprestado pelo Instituto.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/01/Liv01 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana. Movimento dos 
capitais mutuados 
Datas: 1848-1888 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 02 – Contas correntes do cofre dos capitais  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02 
Título atribuído: Contas correntes do cofre dos capitais 
Datas extremas: 1849-1907 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad. e 5 livs. 
Âmbito e conteúdo: Registo das contas correntes com os mutuários a quem o Instituto 
emprestava dinheiro. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Cad01 
Título formal: Livro de contas correntes com os mutuatários  
Datas: 1849-1852 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de “deve” e “haver” apenas de dois indivíduos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Liv02 
Título formal: Contas correntes dos capitais 
Datas: 1849-1888 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Liv03 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana. Contas correntes 
Datas: 1852-1897 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Liv04 
Datas: 1877-1888 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Liv05 
Título formal: Contas correntes do cofre dos capitais 
Datas: 1877-1888 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/02/Liv06 
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Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana. % de capitais  
Datas: 1897-1907 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 03 – Livro de registo de receitas de juros e de mandados de despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/03 
Título atribuído: Livro de registo de receitas de juros e de mandados de despesa 
Datas extremas: 1913-1915? 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas de juros, que devem ser de capitais mutuados, 
e de mandados de despesa 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/E/03/Liv01 
Datas: 1913-1915? 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 

SSSC: F/Dívidas 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F 
Título atribuído: Dívidas 
Datas extremas: 1849-1964 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 3 livs., 8 mçs. e 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos relativos a dívidas.  
 
SR: 01 – Relações de cobrança 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/01 
Título atribuído: Relações de cobrança 
Datas extremas: 1849-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs e 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: Relações de cobrança de rendas, de juros e de dívidas. Estes 
documentos são designados por relações de cobrança e também por relações de 
documentos de cobrança. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/01/Mç01 
Datas extremas: 1849-1899 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de juros e relações de capitais mutuados e juros 
(1854-1897); Relações de documentos de cobrança de juros de capitais 
mutuados (1887-1896); Relações de documentos de cobrança de rendimentos, 
juros, pensões, quinhões, rendas e de dívida (1853-1899); Mapa demonstrativo 
dos documentos de cobrança de juros. Inclui despesas com a capela do 
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Santíssimo Sacramento (1849-1854); Relações de dívidas activas e relações de 
devedores (1879-1884). 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/01/Doc02 
Datas: 1910-1911 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relação dos documentos de cobrança de juros de capitais 
mutuados, pensões e rendas: nomes dos devedores, data de vencimento, juros e 
data de pagamento. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/01/Mç03 
Datas: 1924-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de cobrança de dívidas activas também 
designadas, em alguns casos, por relações de documentos de cobrança. Nomes 
dos devedores, data de vencimento, capital e juros. Inclui categorias como 
Marmelos, Catalão e Diversos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/01/Mç04 
Datas: 1949-1954; 1956; 1958; 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações de cobrança de rendas diversas e de juros de 
capitais mutuados. Nomes dos rendeiros, data de vencimento e data de 
pagamento; nomes dos juristas, data de vencimento, capital, juros e data de 
pagamento. 

 
SR: 02 – Documentos de cobrança entregues ao tesoureiro 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/02 
Título atribuído: Documentos de cobrança entregues ao tesoureiro 
Datas extremas: 1919-1923 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Nomes dos devedores, data de vencimento, capital, juros e data de 
pagamento 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/02/Mç01 
Datas: 1919-1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 

 
SR: 03 – Documentos de cobrança de juros de capitais mutuados, e depositados, 
inscrições, rendas e pensões 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/03 
Título atribuído: Documentos de cobrança de juros de capitais mutuados, e 
depositados, inscrições, rendas e pensões 



 231 

Datas extremas: 1899-1918 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv. e 1 mç 
Âmbito e conteúdo: Nomes dos devedores, data de vencimento, capital, juros e data de 
pagamento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/03/Liv01 
Título formal: Documentos de cobrança do próprio ano 
Datas: 1899-1907  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/03/Mç02 
Datas: 1906-1907; 1909-1918 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 11 docs.; papel 

 
SR: 04 – Documentos de cobrança de dívidas activas de juros de capitais 
mutuados, rendas e pensões 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/04 
Título atribuído: Documentos de cobrança de dívidas activas de juros de capitais 
mutuados, rendas e pensões 
Datas extremas: 1899-1920 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Nomes dos devedores, data de vencimento, capital, juros e data de 
pagamento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/04/Liv01 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência. Dívidas activas  
Datas: 1899-1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/04/Mç02 
Datas: 1899-1920 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 25 docs.; papel 

 
SR: 05 – Relações das dívidas ativas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/05 
Título atribuído: Relações das dívidas ativas 
Datas extremas: 1891-1947 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Registo de dívidas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/05/Doc01 
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Título formal: Relação das dívidas ativas incobráveis 
Datas: 1891-1892 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relação de dívidas ativas incobráveis 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/05/Mç02 
Datas: 1909: 1916-1917?; 1946-1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações das dívidas ativas com os nomes dos devedores, a 
proveniência da dívida, o valor e ano económico a que respeitam.  

 
SR: 06 – Dívida inscrita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/06 
Título atribuído: Dívida inscrita 
Data: 1932  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certificados de dívida inscrita 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/06/Mç01 
Datas: 1932; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 

 
SR: 07– Mapa das dívidas activas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/07 
Título atribuído: Mapa das dívidas activas 
Data: 1923  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de dívidas activas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/07/Doc01 
Título formal: Mapa das dívidas activas  
Data: 1923 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapa de dívidas activas com nomes de devedores, 
importância das dívidas e anos a que respeitam.  

 
SR: 08 – Livros de registo de dívidas activas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/08 
Título atribuído: Livros de registo de dívidas activas 
Data: 1964  
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/F/08/Liv01 
Título formal: Livro de registo de dívidas activas 
Data: 1964  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação. O livro apenas contém o termo de 
abertura. 

 
SSSC: G/Contas gerais 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G 
Título atribuído: Contas gerais 
Datas extremas: 1849-1978 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 5 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de contas anuais de receita e despesa. 
 
SR: 01 – Contas gerais da receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/01 
Título atribuído: Contas gerais da receita e despesa 
Datas extremas: 1849-1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa anuais. Estas folhas 
também são designadas por contas da receita e despesa.  
Sistema de organização: O último maço não segue a ordem cronológica dos anteriores 
porque é claramente visível que os anteriores têm uma sequência entre si de que este 
maço não faz parte. Desse modo, o último maço não foi colocado no local onde fazia 
sentido na sequência cronológica, mas só no fim da série.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/01/Mç01 
Datas: 1849-1880 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas de receita e despesa anuais “julgadas e 
aprovadas”. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/01/Mç02 
Datas: 1880-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas de receita e despesa anuais e de contas 
gerais de receita e despesa relativas à gerência dos anos económicos “julgadas e 
aprovadas”. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/01/Mç03 
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Datas: 1913-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa anuais. O ano 
de 1913/ 1914 tem também os orçamentos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/01/Mç04 
Datas: 1906-1907; 1910-1911; 1913-1932; 1936-1944.  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa anuais. Em 
muitas foi registada a palavra: “Borrão”, pelo que devem ser um rascunho das 
contas definitivas. 

 
SR: 02 – Contas de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/02 
Título atribuído: Contas de gerência 
Datas extremas: 1966-1978 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas de gerência anuais.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/G/02/Mç01 
Datas: 1966; 1968-1969; 1971-1978  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 

SSSC: H/Documentos diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/H 
Título atribuído: Documentos diversos 
Datas extremas: 1855-1980 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos que não se integram nas subsubsecções anteriores.  
 
SR: 01 – Documentos diversos relativos a contabilidade   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/H/01 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a contabilidade   
Datas extremas: 1855-1980 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a contabilidade que não se 
enquadram nas séries documentais anteriores.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/C/H/01/Mç01 
Datas extremas: 1855-1980; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 



 235 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos de âmbito contabilístico onde se 
destaca: o termo de entrada de dinheiro no cofre para a obra da aula de gramática 
(1855); a relação de capitais distratados (1915-1916); o registo das datas das 
sessões em que os orçamentos e as contas de receita e despesa foram aprovados 
pela Misericórdia e enviados para aprovação superior (1919-1936); certidões de 
não dívida (1938); e ainda 2 cadernetas bancárias.  

 

SSC: D/Empréstimos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D 
Título atribuído: Empréstimos 
Datas extremas: 1807-1931 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 14 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Todos os documentos referentes a empréstimos que não são de 
cariz contabilístico.  
 
SR: 01 – Requerimentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01 
Título atribuído: Requerimentos 
Datas extremas: 1853-1919 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 6 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos para diversos fins.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç01 
Datas: 1853; 1856, 1861; 1863; 1874; 1878-1880; 1883; 1885-1888; 1894-
1895; 1900; 1903; 1905; 1907; 1913; 1915; [Século XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 34 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos e de várias 
localidades para que lhe seja emprestado dinheiro do cofre do Instituto.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç02 
Datas: 1853-1854; 1856; 1864; 1868; 1873; 1878-1880; 1884-1888; 1891; 
1906-1907; 1910, 1913; 1915; 1919; [Século XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 34 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos, para diferentes 
fins relacionados com empréstimos de dinheiro do Instituto, tais como 
pagamento de capital ou de juros, substituição de prédios hipotecados, realização 
de escrituras, fianças e outros. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç03 
Datas: 1853; 1861; 1874; 1878 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 7 docs; papel 
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Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos à Administração do 
Concelho e ao Governador Civil para autorizar a realização de contratos de 
empréstimo ou a renovação desses contratos com o Instituto. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç04 
Datas: 1845; 1848-1849; 1851; 1853-1854; 1856; 1859-1864; 1866-1867 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 34 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos que contraíram 
empréstimos com o Instituto à Administração do Concelho de certidões de 
registo de hipoteca. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç05 
Datas: 1849; 1873; 1883; 1886; 1888; 1908; 1912-1913; 1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 11 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos que contraíram 
empréstimos com o Instituto a conservadores do registo predial de certidões de 
registo de hipoteca. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/01/Mç06 
Datas: 1871; 1883; 1886-1887, 1893; 1910; 1913-1914  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de particulares diversos que contraíram 
empréstimos com o Instituto ao escrivão da fazenda e ao secretário das finanças 
de certidão de inscrição de propriedades e do seu rendimento colectável. 

 
SR: 02 – Pedidos de pareceres jurídicos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/02 
Título atribuído: Pedidos de pareceres jurídicos 
Datas extremas: 1863-1885 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Pedidos de pareceres jurídicos relacionados com juros dos capitais 
mutuados e com estes capitais. Em alguns encontra-se o respectivo parecer.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/02/Mç01 
Datas: 1863; 1885; [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs; papel 

 
SR: 03 – Processos de empréstimo de dinheiro do cofre do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/03 
Título atribuído: Processos de empréstimo de dinheiro do cofre do Instituto 
Datas extremas: [Século XIX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc. 



 237 

Âmbito e conteúdo: Conjuntos documentais que serviram à tramitação de processos de 
empréstimo.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/03/Mç01 
Datas: [Século XIX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conjuntos documentais que serviram à tramitação de 
processos de empréstimos contraídos por particulares, tais como requerimentos, 
certidões e procurações.  
Sistema de organização: Ordenados alfabeticamente. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/03/Doc02 
Datas extremas: 1921-1947 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de empréstimo a particular com escrituras e 
certidões de registo predial e de hipoteca.  

 
SR: 04 – Escrituras de mútuo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/04 
Título atribuído: Escrituras de mútuo 
Datas extremas: 1848-1931 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de empréstimos, por vezes com outros documentos 
anexos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/04/Mç01 
Título formal: Escrituras de mútuo de capitais que já foram distratados 
Datas extremas: 1848-1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 22 docs. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de mútuo. Algumas com outros documentos 
anexos tais como certificados de registo predial de inscrição de hipotecas de 
bens e outros documentos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/04/Mç02 
Datas extremas: 1860-1931 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 24 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras diversas com certificados de registo predial de 
inscrição de hipotecas de bens anexos.  

 
SR: 05 – Títulos pertencentes a particulares e por estes apresentados quando 
celebraram contratos com o Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/05 
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Título atribuído: Títulos pertencentes a particulares e por estes apresentados quando 
celebraram contratos com o Instituto 
Datas extremas: 1807-1875 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos tais como: escrituras, sentenças de partilhas, 
cartas de arrematação e certificados de registo predial.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/05/Mç01 
Título formal: Títulos pertencentes a particulares e por estes apresentados 
quando celebraram contratos com o Instituto. 
Datas extremas: 1807-1875 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 

 
SR: 06 – Certificados de registo predial de inscrição de hipoteca 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/06 
Título atribuído: Certificados de registo predial de inscrição de hipoteca 
Datas extremas: 1888-1896 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certificados de registo predial de inscrição de hipoteca de bens 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/06/Mç01 
Datas: 1888; 1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 

 
SR: 07 – Documentos diversos relativos a empréstimos de dinheiro pelo Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/07 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a empréstimos de dinheiro pelo 
Instituto 
Datas extremas: 1849-1916 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, certificados, declarações, informações, inquéritos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/D/07/Mç01 
Datas: 1849; 1854; 1862; 1870; 1873; 1878; 1879; 1886; 1900; 1916; [Século 
XIX-XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SSC: E/Assistência social 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E 
Título atribuído: Assistência social 
Datas extremas: 1850-1972 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 38 mçs., 3 livs., 1 cad. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Toda a documentação referente à assistência prestada pelo 
Instituto.  
 
SR: 01 – Inquéritos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/01 
Título atribuído: Inquéritos 
Data: 1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inquéritos diversos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/01/Mç01 
Datas: 1948; [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Inquéritos sociais em fichas com a identificação e a 
descrição da situação económico-social de indivíduos. A informação prolonga-se 
pela década de cinquenta e de sessenta com datas de morte e outros dados. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/01/Mç02 
Título formal: Questionário base para a elaboração de plano de acção 
determinado por despacho de 20 de Setembro de 1972 de Sua Excelência a 
Subsecretária de Estado da Saúde e Assistência  
Data: 1973 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Questionário e respectivas respostas sobre as valências do 
instituto, universo de intervenção, recursos, pessoal e carências. Dois exemplares 
do mesmo documento.  

 
SR: 02 – Documentos base para o fornecimento do vestuário e calçado 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/02 
Título atribuído: Documentos base para o fornecimento do vestuário e calçado 
Data: 1914  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos com informação de orientação para o fornecimento 
anual do vestuário e do calçado aos pobres. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/02/Mç01 
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Datas: 1914; [Século XX] 
Nível de descrição:  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Condições de arrematação para o fornecimento do 
vestuário e calçado para os pobres expostos e crianças miseráveis (1914); 
condições a observar no fornecimento de 12 vestuários para igual número de 
crianças dos dois sexos, pobres e órfãs desta freguesia (1914); quantidades 
precisas de fazenda, para qualquer vestuário dos contemplados do Instituto 
(século XX).   

 
SR: 03 – Requerimentos de vestuário 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03 
Título atribuído: Requerimentos de vestuário 
Datas extremas: 1905-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 14 mçs. e 1 doc. 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos, de pobres, para serem vestidos na Quinta-feira 
Santa em cumprimento de disposição testamentária do Pe. Luís António da Cruz. Os 
documentais atribuídos a décadas não têm data e a integração em cada década, que foi 
feita tendo em conta a proximidade desses documentos com outros datados, pode 
incorrer em erro.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç01 
Datas: 1905-1909 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 211 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç02 
Datas: 1910-1912 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 179 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç03 
Datas: 1913-1917 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 166 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç04 
Datas: 1918-1919; 1921-1923 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 164 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç05 
Datas: 1924-1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 181 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç06 
Datas: 1930-1933 
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Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 186 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç07 
Datas: 1934-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 198 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç08 
Datas: 1939-1941 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 186 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç09 
Datas: 1942-1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 170 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç10 
Datas: 1947-1969; 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 174 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç11 
Datas: [Primeira década do século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 47 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç12 
Datas: [Década de vinte do século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 210 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç13 
Datas: [Década de trinta do século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 110 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Mç14 
Datas: [Década de quarenta do século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 12 docs. ; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/03/Doc15  
Datas: [Década de sessenta do século XX] 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc. ; papel 
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SR: 04 – Orçamentos para fornecimento de vestuário e calçado para os pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/04 
Título atribuído: Orçamentos para fornecimento de vestuário e calçado para os pobres 
Datas extremas: 1896-1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos para fornecimento de vestuário e de calçado para os 
pobres, quer para fornecer os materiais de confecção quer o produto acabado.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/04/Mç01 
Data: 1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos para execução de calçado para os pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/04/Mç02 
Data: 1896; 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 10 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos para execução de vestuário para os pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/04/Mç03 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos para fornecimento de materiais para confeção 
de vestuário para os pobres 

 
SR: 05 – Autos de arrematação de vestuário e de calçado 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/05 
Título atribuído: Autos de arrematação de vestuário e de calçado 
Datas extremas: 1863-1915 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos de arrematação de vestuário e de calçado para ser 
distribuído em Quinta-feira Santa a adultos e a crianças pobres e a expostos.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/05/Mç01 
Datas: 1863; 1865; 1880; 1896-1899; 1904; 1905-1906; 1910-1911; 1913-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 16 docs.; papel 

 
SR: 06 – Avaliação das condições do vestuário e do calçado dos pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/06 
Título atribuído: Avaliação das condições do vestuário e do calçado dos pobres 
Datas: [Década de cinquenta ou de sessenta do século XX] 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Avaliação das condições do vestuário e do calçado possuído pelos 
pobres, com atribuição de categorias como mau, regular e bom, para determinação da 
necessidade de conceder novas peças. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/06/Mç01 
Datas: [Década de cinquenta ou de sessenta do século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 07 – Processos de atribuição de vestuário aos pobres 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/07 
Título atribuído: Processos de atribuição de vestuário aos pobres 
Datas extremas: 1952-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de nomes, indicação das peças atribuídas e facturas relativas 
à despesa efetuada para aquisição do vestuário.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/07/Mç01 
Datas: 1952; 1956-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 16 procs.; papel 

 
SR: 08 – Relação do vestuário e calçado para os pobres, expostos e miseráveis 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/08 
Título atribuído: Relação do vestuário e calçado para os pobres, expostos e miseráveis 
Data: 1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Identificação das tipologias de peças de roupa e do calçado 
atribuído, e dos respectivos números de peças, para homens, mulheres, rapazes e 
raparigas.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/08/Doc01 
Data: 1913 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SR: 09 – Registo dos pobres e dos expostos a quem foi fornecido vestuário e 
calçado  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/09 
Título atribuído: Registo dos pobres e dos expostos a quem foi fornecido vestuário e 
calçado  
Datas extremas: 1850-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv. e 1 mç.; papel 



 244 

Âmbito e conteúdo: Registo dos pobres e dos expostos a quem foi fornecido vestuário 
e calçado  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/09/Liv01 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana. Registo dos pobres 
vestidos 
Datas: 1850-1915 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/09/Mç02 
Datas: 1906-1916; 1928-1966; 1968  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas com os nomes dos pobres (homens, mulheres, 
rapazes e raparigas) a quem foi fornecido vestuário e calçado, com a 
discriminação das peças concedidas, e dos nomes dos expostos e das crianças 
miseráveis também contemplados. Em alguns anos apenas se indicam os nomes 
dos beneficiados.  

 
SR: 10 – Requerimentos para ser admitido no asilo do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/10 
Título atribuído: Requerimentos para ser admitido no asilo do Instituto 
Datas extremas: 1932-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos para ser asilado no asilo para lázaros como pobres 
e inválidos  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/10/Mç01 
Datas: 1932-1933; 1937-1939; 1942; 1945; 1948-1950; 1952-1954; 1956-1957; 
1963; 1966; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 51 docs. ; papel 

 
SR: 11 – Requerimentos para ser raçoeiro do Instituto 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/11 
Título atribuído: Requerimentos para ser raçoeiro do Instituto 
Datas extremas: 1904-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de homens e de mulheres para serem raçoeiros do 
Instituto 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/11/Mç01 
Datas: 1904; 1906-1907; 1910-1917; 1919; 1933; 1935; 1937-1938; 1940-1941; 
1944-1947; 1951-1952; 1954-1956; 1958; 1960; 1963-1967; 1971-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 82 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos quase exclusivamente de mulheres, mas 
também de alguns homens, para serem raçoeiros do instituto. Em alguns 
documentos pedem esmolas ou subsídios mensais, cujos valores são indicados 
em alguns casos. Entendemos que o termo raçoeiro significava que a pessoa em 
causa recebia uma ração, ou seja, um valor mensal.   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/11/Mç02 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de mulheres e de homens para serem 
raçoeiros do instituto. Entendemos que o termo raçoeiro significava que a pessoa 
em causa recebia uma ração, ou seja, um valor mensal.   

 
SR: 12 – Requerimentos para receber alimentação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/12 
Título atribuído: Requerimentos para receber alimentação 
Datas extremas: 1938-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos para receber alimentos. Em alguns casos refere-se 
a “sopa”. Em alguns documentos refere-se claramente que os beneficiados iam 
alimentar-se nas instalações da instituição, mas noutros isso não é referido.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/12/Mç01 
Datas: 1938; 1948-1969; 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 53 docs.; papel 

 
SR: 13 – Requerimentos para apoio no tratamento de doenças 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/13 
Título atribuído: Requerimentos para apoio no tratamento de doenças 
Datas extremas: 1906-1908 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de doentes pobres de apoio no tratamento das 
doenças de que padecem. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/13/Mç01 
Datas: 1906; 1908 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs. ; papel 

 
SR: 14 – Registo de indivíduos socorridos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/14 
Título atribuído: Registo de indivíduos socorridos 
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Datas extremas: 1900-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs. e 2 livs. 
Âmbito e conteúdo: Registos diversos dos indivíduos socorridos sob diferentes formas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/14/Mç01 
Título formal: Cédulas de inválidos socorridos 
Datas: 1900-1906 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos inválidos socorridos com um subsídio mensal 
de 600 réis.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/14/Mç02 
Datas:1906-1914; 1949; 1954; 1956; 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de inválidos, de asilados e de raçoeiros do Instituto. 
Inclui referências à Casa do Povo e à Misericórdia.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/14/Liv03 
Título formal: Instituto de Piedade e Beneficência de Viana do Alentejo. 
Registo dos inválidos e doentes pobres socorridos mensalmente  
Datas: 1916-1919  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/14/Liv04 
Título formal: Registo dos lázaros  
Datas: 1933-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 15 – Requerimentos de bolsa de estudo para estudar no Externato Padre Luís 
António da Cruz 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/15 
Título atribuído: Requerimentos de bolsa de estudo para estudar no Externato Padre 
Luís António da Cruz 
Datas extremas: 1889-1863 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsa de estudo para estudar no Externato Padre 
Luís António da Cruz. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/15/Mç01 
Datas: 1889; 1914; 1958-1960. 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 15 docs. ; papel 
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Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsas de estudo para estudar no 
Externato Padre Luís António da Cruz ao nível de liceu. O liceu só é referido a 
partir de 1914. Alguns têm anexas listas de livros emprestados pelo Instituto. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/15/Mç02 
Datas: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsas de estudo para estudar no 
Externato Padre Luís António da Cruz ao nível de liceu. Com indicação das 
bolsas concedidas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/15/Mç03 
Datas: 1962-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsas de estudo para estudar no 
Externato Padre Luís António da Cruz ao nível de liceu. Com indicação das 
bolsas concedidas e das classificações dos alunos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/15/Mç04 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 9 docs. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsas de estudo para estudar no 
Externato Padre Luís António da Cruz ao nível de liceu. Um tem anexa lista de 
livros emprestados pelo Instituto. 

 
SR: 16 – Requerimentos de bolsa de estudo para estudar em diversas escolas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/16 
Título atribuído: Requerimentos de bolsa de estudo para estudar em diversas escolas 
Datas extremas: 1869-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de bolsas de estudo para estudar em diversas 
escolas fora de Viana do Alentejo, como por exemplo em Évora ou em Lisboa, em 
diferentes cursos e graus de ensino.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/16/Mç01 
Datas: 1869; 1879; 1896; 1905; 1907-1908; 1910; 1912-1918; 1923; 1928; 
1945-1952; 1955; 1957-1958; 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 69 docs. ; papel 

 
SR: 17 – Registo dos pobres e dos expostos apoiados por outras instituições  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/17 
Título atribuído: Registo dos pobres e dos expostos apoiados por outras instituições 
Datas extremas: 1886-1916 
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Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 cad. e 1 mç. 
Âmbito e conteúdo: Registo dos pobres e dos expostos apoiados pela Misericórdia e 
pela Câmara Municipal. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/17/Cad01  
Título formal: Registo dos pobres vestidos pela Santa Casa da Misericórdia de 
Viana por disposição testamentária de D. Jerónima Camões 
Datas: 1886-1891 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel  
Âmbito e conteúdo: Nomes dos pobres e datas em que foram beneficiados.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/17/Mç02 
Datas: 1886; 1888-1890; 1892; 1894; 1900-1914; 1916 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relações dos expostos e dos menores subsidiados a cargo 
da câmara municipal. Listas com nomes, idades e identificação dos responsáveis.  

 
SR: 18 – Fichas estatísticas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/18 
Título atribuído: Fichas estatísticas 
Datas extremas: 1964-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Relativas a donativos, despesas, instalações e equipamentos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/18/Mç01 
Datas: 1964;1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
SR: 19 – Documentos diversos relativos a assistência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/19 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a assistência 
Datas extremas: 1928-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a assistência que não se enquadram 
nas séries documentais anteriores 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/E/19/Mç01 
Datas: 1928; 1952¸1959; 1967; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a assistência entre os quais 
se destaca: contrato entre o administrador do Instituto e o Dr. Luís de Sousa 
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Faria e Melo para concessão de alimentos a um indivíduo pelo Instituto, 
mediante pagamento da esmola de 200$00 mensais (1959); um mapa de faltas 
sem identificação do contexto a que se refere. Talvez às faltas dos beneficiados 
com alimentos quando os não iam levantar (1967); um registo de admissões, 
existências, falecimentos e saídas de utentes sem identificação da instituição a 
que pertence. Pode não pertencer ao sistema de informação do Instituto (século 
XX);  

 

SSC: F/ Capela do Santíssimo Sacramento 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F 
Título atribuído: Capela do Santíssimo Sacramento 
Datas extremas: 1851-1862 
Nível de descrição: Subsubsecção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisões do arcebispo de Évora e documentos sobre a irmandade 
do Santíssimo Sacramento. 
 
SR: 01 – Provisões do arcebispo de Évora 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/01 
Título atribuído: Provisões do arcebispo de Évora 
Datas extremas: 1851-1862 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisões do arcebispo de Évora de licença para cerimónias 
religiosas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/01/Mç01 
Datas: 1851; 1853; 1861-1862 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisões, do arcebispo de Évora, de licença para que o 
Santíssimo Sacramento pudesse ser trasladado para a capela da mesma 
invocação ereta na Matriz (1851) e de licença para a realização da festa e da 
procissão do Santíssimo Sacramento (1851; 1853; 1861-1862). 

 
SR: 02 – Relações dos irmãos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/02 
Título atribuído: Relações dos irmãos 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc ; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista com os nomes dos irmãos da irmandade do Santíssimo 
Sacramento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/02/Doc01 
Título formal: Relação dos irmãos do Santíssimo Sacramento 
Data: [Século XX] 
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Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc ; papel 
Âmbito e conteúdo: Lista com os nomes dos irmãos da irmandade do 
Santíssimo Sacramento. 

 
SR: 03 – Subscrições para a festa da irmandade  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/03 
Título atribuído: Subscrições para a festa da irmandade 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc ; papel 
Âmbito e conteúdo: Subscrição para a festa da irmandade do Santíssmo Sacramento a 
15 de Agosto 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IPBVNT/E/F/03/Doc01 
Título formal: Subscrição entre os irmãos da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento… 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc ; papel 
Âmbito e conteúdo: Subscrição para a festa da irmandade do Santíssmo 
Sacramento a 15 de Agosto 
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SI: Comissão Municipal de Assistência de Viana do Alentejo 
(CMAVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT 
Título formal: Comissão Municipal de Assistência de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1913-1972 
Nível de Descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 11 livs.; 232 mçs. e 3 docs.; papel 
 
II) Contexto 
 
Nome do Produtor: Comissão Municipal de Assistência de Viana do Alentejo 
História administrativa: A Constituição Republicana de 1911 reconheceu o direito à 
assistência pública e a Lei de 25/05/1911 reestruturou a assistência criando vários 
organismos: Direcção Geral de Assistência; Conservatória Nacional de Assistência 
Pública; Comissões de Assistência Distritais e Comissões de Assistência Municipais. 
Estas Comissões Municipais foram criadas para coordenar a assistência nos concelhos e 
nas freguesias atribuindo verbas aos organismos locais de assistência1 e aprovando os 
seus orçamentos e as contas gerais de receita e despesa anuais. Tal como aconteceu 
noutros concelhos do país também em Viana existiu uma Comissão Municipal de 
Assistência de cujo funcionamento há notícia nos seus documentos a partir de 1946, 
ainda que na documentação do Arquivo Histórico Municipal de Viana surja a existência 
de uma Comissão, pelo menos entre 1917 e 1929. A Comissão que funcionou a partir de 
1946, terá surgido na sequência do Decreto-lei nº 35:108 de 7 de Novembro de 1945, 
tinha direcção própria e reunia-se em espaço da Santa Casa da Misericórdia. Foi extinta 
em 1971, pelo Decreto-lei 413 de 27 de Setembro, tendo a sua documentação sido 
depositada no arquivo da Misericórdia.  
História custodial e arquivística: Após a extinção da Comissão a custódia da sua 
documentação passou para a Misericórdia.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: A documentação da Comissão 
Municipal de Assistência de Viana do Alentejo foi incorporada no arquivo da Santa 
Casa da Misericórdia em 1971, após a extinção da Comissão.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Actas das reuniões da Comissão; documentação de expediente; 
documentos contabilísticos da própria entidade; orçamentos e contas das instituições de 
assistência concelhias que a Comissão fiscalizava e aprovava; e documentação 
produzida na esfera de acção assistencial da instituição. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável. 
Ingressos adicionais: Não aplicável.  
Sistema de organização: Foram criadas cinco secções para distribuição da 
documentação encontrada, uma vez que se desconhece uma eventual organização 
original da documentação: Reuniões, Expediente, Contabilidade, Fiscalização 
contabilística das instituições de assistência concelhias e Assistência social. Em cada 

                                                           
1 FERNANDES, Paula Sofia (Coord.), Santa Casa da Misericórdia de Penafiel: Inventário do Acervo 
Documental, Penafiel, Câmara Municipal de Penafiel, 2009, p. 156.  
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secção foram criadas as subsecções necessárias à distribuição das séries documentais 
estabelecidas com base nas tipologias de documentos As séries foram sempre ordenadas 
cronologicamente excepto quando era pertinente a sua ordenação por número de 
documento, excepção que é assinalada em cada caso.  
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação.  
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: No Arquivo Histórico Municipal de Viana do 
Alentejo, no fundo documental da Câmara Municipal de Viana, na secção P/Saúde e 
Assistência, subsecção E/Assistência Social, existe documentação produzida no âmbito 
da acção de uma Comissão Municipal de Assistência, entre 1917 e 1929, que será 
antecessora da Comissão cuja documentação aqui se inventaria que só funcionou a 
partir de 1946. O sistema de informação da Comissão, na secção D/ Fiscalização 
contabilística das instituições de assistência concelhias, integra documentação referente 
aos sistemas: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, Instituto de 
Piedade e Beneficência, Associação de Caridade de Viana do Alentejo, Centro de 
Assistência Infantil Imaculado Coração de Maria (Viana do Alentejo), Santa Casa 
da Misericórdia de Alcáçovas, Comissão Paroquial de Assistência de Alcáçovas, 
Sopa dos Pobres de Alcáçovas e Cantina Escolar de Alcáçovas. 
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a Comissão.  
 
VI) Notas 
 
Notas: Notas a datas extremas: As datas extremas não coincidem com as da criação e da 
extinção da instituição porque o sistema de informação inclui documentos produzidos 
em datas muito anteriores que deverão ter sido acumulados no arquivo ao longo da 
existência da Comissão e documentos produzidos depois da extinção que ainda são 
relativos ao período de cessação da instituição e de fecho das suas funções.  
 
VII) Controlo da descrição 
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Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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 SC: A/Reuniões  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A 
Título atribuído: Reuniões 
Datas extremas: 1946-1971 
Nível de descrição: Secção  
Dimensão e suporte: 4 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Actas das reuniões dos membros da Comissão.  
 
SR: 01 – Actas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A/01 
Título atribuído: Actas 
Datas extremas: 1946-1971 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 livs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livros de actas da Comissão Municipal de Assistência 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A/01/Liv01 
Título formal: Livro de actas da Comissão Municipal de Assistência 
Datas: 1946-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv., papel  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A/01/Liv02 
Título formal: Livro de actas da Comissão Municipal de Assistência 
Datas: 1956-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Começa na acta nº7. Deve ser a sétima desse ano. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A/01/Liv03 
Título formal: Livro de actas 
Datas: 1963-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/A/01/Liv04 
Título formal: Livro de actas 
Datas:1970-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SC: B/Expediente 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B 
Título atribuído: Expediente 
Datas extremas: 1946-1972 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 34 mçs.;  papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência e requerimentos. 
 
SR: 01 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1946-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 14 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç01 
Datas: 1946-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 545 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç02 
Datas: 1946-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 35 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral de 
Assistência, do Governo Civil de Évora, do Instituto de Assistência à Família, do 
Instituto de Assistência aos Menores e do Instituto de Assistência aos Inválidos. 
Contém legislação relativa à criação das comissões.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç03 
Datas: 1946; 1950; 1952; 1954-1956; 1958-1960; 1963-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç04 
Data: 1949 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Governo Civil de Évora. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç05 
Datas: 1949-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 70 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência à 
Família, do Centro de Inquérito Assistencial e do Instituto de Assistência a 
Menores.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç06 
Datas: 1950-1951; 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 13 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência 
Nacional aos Tuberculosos e da Junta de Província do Alto Alentejo. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç07 
Datas: 1952-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 82 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Santa Casa da Misericórdia 
de Évora. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç08 
Datas: 1954-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 341 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç09 
Datas: 1958-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 281 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç10 
Datas: 1961-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 200 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç11 
Datas: 1963-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 118 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç12 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 111 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Direcção Geral de 
Assistência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç13 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 183 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida do Instituto de Assistência à 
Família e do Instituto da Família e Acção Social.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/01/Mç14 
Datas: 1964-1972 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 62 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Associação Protectora dos 
Diabéticos Pobres. 

 
SR: 02- Cópias de correspondência expedida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/02 
Título atribuído: Cópias de correspondência expedida 
Datas extremas: 1946-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/02/Mç01 
Datas: 1946-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 500 docs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/02/Mç02 
Datas: 1949; 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/02/Mç03 
Datas: 1954-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 250 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/02/Mç04 
Datas: 1961-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 382 docs.; papel 

 
SR: 03 – Requerimentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03 
Título atribuído: Requerimentos 
Datas extremas: 1947-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 16 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo:.Requerimentos à Comissão para diversos fins.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç01 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 73 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos com pedidos de xailes, de cobertores ou de 
qualquer donativo à Comissão Municipal de Assistência. Estes requerimentos 
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não devem ter sido deferidos uma vez que existem outros do mesmo ano que 
indiciam ter sido atendidos.    

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç02 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 19 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos com pedidos de xailes à Comissão 
Municipal de Assistência. Estes requerimentos indiciam ter sido atendidos.    

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç03 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 32 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos com pedidos de cobertores à Comissão 
Municipal de Assistência. Estes requerimentos indiciam ter sido atendidos.    

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç04 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 76 doc. ; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç05 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 27 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência. Indeferidos por falta de verba.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç06 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 153 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência. Devem ter sido deferidos uma vez que existe outro maço com 
uma nota que indica o indeferimento desses outros requerimentos.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç07 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 30 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç08 
Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç09 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 25 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç10 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 12 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç11 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç12 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç13 
Data: 1962 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimento à Comissão Municipal de Assistência de 
subsídio para aquisição de óculos.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç14 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimentos de apoios diversos à Comissão Municipal 
de Assistência. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç15 
Data: 1967 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 docs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Requerimento à Comissão Municipal de Assistência de 
apoio na compra de medicamentos.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/B/03/Mç16 
Data: 1969 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Requerimento à Comissão Municipal de Assistência de 
subsídio para aquisição de óculos.  
 

SC: C/ Contabilidade 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C 
Título atribuído: Contabilidade 
Datas extremas: 1936-1971 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 38 mçs. e 7 livs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Toda a documentação referente à contabilidade da Comissão.  
 
SR: 01 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/01 
Título atribuído: Orçamentos  
Datas extremas: 1948-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/01/Mç01 
Datas: 1948-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/01/Mç02 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Guias de receita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/02 
Título atribuído: Guias de receita  
Datas extremas: 1948-1962 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de receitas diversas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/02/Mç01 
Datas: 1948-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
SR: 03 – Derramas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/03 
Título atribuído: Derramas  
Datas extremas: 1954-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo do valor de derrama obtido e da sua distribuição por 
diferentes instituições de assistência. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/03/Mç01 
Datas: 1954; 1956-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – Livros de registo de donativos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/04 
Título atribuído: Livros de registo de donativos 
Data: 1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/04/Liv01 
Título formal: Livro de registo de donativos  
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: A data é do termo de abertura. O livro não contém nenhum 
registo.  

 
SR: 05 – Facturas e recibos de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/05 
Título atribuído: Facturas e recibos de despesa 
Datas extremas: 1948-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas e recibos de despesa 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/05/Mç01 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos passados à Comissão pelo apoio concedido à 
Câmara Municipal para pagamento de salários.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/05/Mç02 
Datas: 1953-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos de pagamentos de rendas de casas habitadas por 
particulares pagas pela Comissão. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/05/Mç03 
Datas: 1955-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Facturas de pagamento de óculos de particulares pagos 
pela Comissão.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/05/Mç04 
Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos passados à Comissão pela comparticipação de 
deslocações de doentes. 

 
SR: 06 – Contas da despesa dos medicamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/06 
Título atribuído: Contas da despesa dos medicamentos  
Datas extremas: 1964-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contas da despesa dos medicamentos fornecidos pela farmácia a 
sócios da Casa do Povo que eram comparticipados pela Comissão Municipal de 
Assistência.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/06/Mç01 
Datas: 1964-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 49 conjuntos de docs.; papel 

 
SR: 07 – Livros de contas correntes orçamentais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/07 
Título atribuído: Livros de contas correntes orçamentais 
Datas extremas: 1964-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receitas e despesas em função do que foi previamente 
consignado em orçamento. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/07/Liv01 
Título formal: Livro de contas correntes orçamentais 
Datas: 1964-1971 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 08 – Conta corrente com as verbas orçamentais 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/08 
Título atribuído: Conta corrente com as verbas orçamentais  
Datas extremas: 1960-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas correntes com as verbas orçamentais 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/08/Mç01 
Datas: 1960-1963  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 09 – Livros de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/09 
Título atribuído: Livros de receita e despesa 
Datas extremas: 1946-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 3 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registos de receita e de despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/09/Cad01 
Título formal: Livro de receita e despesa 
Datas: 1946-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/09/Liv02 
Título formal: Receita e despesa 
Datas: 1950-1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/09/Liv03 
Título formal: Receita e despesa 
Datas: 1956-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 10- Mapas justificativos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/10 
Título atribuído: Mapas justificativos  
Datas extremas: 1936-1952 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mapas justificativos de receita e despesa da Comissão, da 
Misericórdia e do Instituto e Piedade e Beneficência. Inclui dados estatísticos da acção 
desenvolvida.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/10/Mç01 
Datas: 1936-1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 11 – Livros caixa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/11 
Título atribuído: Livros caixa 
Datas extremas: 1964-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registam, por ordem de datas, as receitas cobradas e as despesas 
pagas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/11/Liv01 
Título formal: Livro caixa 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 12 – Livros de registo de dívidas activas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/12 
Título atribuído: Livros de registo de dívidas activas 
Data: 1964 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sem informação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/12/Liv01 
Título formal: Livro de registo de dívidas activas 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: A data é do temo de abertura. O livro não contém nenhum 
registo.  

 
SR: 13 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Datas extremas: 1948-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 24 mçs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. Alguns processos 
estão incompletos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç01 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Parte do processo de contas gerais da receita e despesa. 
Apenas alguns documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç02 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç03 
Datas: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç04 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç05 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç06 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç07 
Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç08 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç09 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç10 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç11 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç12 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç13 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç14 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç15 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç16 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç17 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç18 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç19 
Data: 1966 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç20 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç21 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç22 
Data: 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç23 
Data: 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/13/Mç24 
Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 14 – Folhas de conta de gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/14 
Título atribuído: Folhas de conta de gerência 
Datas extremas: 1948-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/14/Mç01 
Datas: 1948-1959; 1962; 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/14/Mç02 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 15 - Documentos diversos relativos a contabilidade 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/15 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a contabilidade 
Datas extremas: 1946-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a contabilidade que não se 
integram nas séries documentais anteriores.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/C/15/Mç01 
Datas: 1946-1971; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a contabilidade: caderneta 
bancária (1946-1971), registo de receita e despesa (1953 e 1971), guia de receita 
passada Misericórdia de Évora à Comissão (1953), documento de depósito de 
dinheiro (1966), ordens de transferência bancária da Caixa Geral de Depósitos, 
Crédito e Previdência (1966-1971), esquema para a elaboração de orçamentos e 
lista de documento necessários para instruir orçamentos (Século XX). 

 
SC: D/Fiscalização contabilística das instituições de assistência 
concelhias 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D 
Título atribuído: Fiscalização contabilística das instituições de assistência concelhias 
Datas extremas: 1944-1972 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 128 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas das várias instituições de assistência do 
concelho para aprovação.  
 
SSC: A/ Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
 
Código de referência:PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A 
Título atribuído: Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1944-1971 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 28 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação.  
 
SR: 01 – Orçamentos da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/01 
Título atribuído: Orçamentos da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1944-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/01/Mç01 
Datas: 1944; 1948; 1961-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02 
Título atribuído: Processos de conta de gerência  
Datas extremas: 1944-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 26 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. Em 1944 e em 
1945 a Comissão ainda não funciona. Os processos destes anos devem ter entrado no 
arquivo da Comissão por alguma razão administrativa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç01 
Data: 1944  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. Contém apenas os documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç02 
Data: 1945  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. Contém apenas os documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç03 
Data: 1946  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. Contém apenas os documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç04 
Data: 1947  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. Contém apenas os documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç05 
Data: 1948  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. Contém apenas os documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç06 
Data: 1949  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç07 
Data: 1950  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç08 
Data: 1951  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç09 
Data: 1952  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç10 
Data: 1953  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç11 
Datas: 1954  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç12 
Data: 1955  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç13 
Data: 1956  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç14 
Data: 1957  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç15 
Data: 1958  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç16 
Data: 1959  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç17 
Data: 1960  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç18 
Data: 1961  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç19 
Data: 1962  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç20 
Data: 1963  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç21 
Data: 1964  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç22 
Data: 1965  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç23 
Data: 1966  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç24 
Data: 1967  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç25 
Data: 1968  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/02/Mç26 
Data: 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
SR: 03 – Folhas de conta de gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/03 
Título atribuído: Folhas de conta de gerência 
Datas extremas: 1959-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/A/03/Mç01 
Datas: 1959; 1962-1963; 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SSC: B/ Instituto de Piedade e Beneficência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B 
Título atribuído: Instituto de Piedade e Beneficência 
Datas extremas: 1945-1971 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 29 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/01 
Título atribuído: Orçamentos  
Datas extremas: 1945-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/01/Mç01 
Datas: 1945-1966; 1969-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Processos de contas de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02 
Título atribuído: Processos de contas de gerência  
Datas extremas: 1945-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 26 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. Em 1945 a 
Comissão ainda não funciona. O processo deste ano deve ter dado entrada no arquivo da 
Comissão por alguma razão administrativa.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç01 
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas dos documentos de despesa.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç02 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç03 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç04 
Data: 1948   
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç05 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa e uma relação de 
dívidas activas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç06 
Data: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç07 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç08 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç09 
Data: 1953 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç10 
Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç11 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç12 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç13 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç14 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç15 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç16 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç17 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç18 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas documentos de despesa e documentos de 
receita.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç19  
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç20 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç21 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç22 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç23 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç24 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç25 
Data: 1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/02/Mç26 
Data: 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Folhas de conta de gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/03 
Título atribuído: Folhas de conta de gerência  
Datas extremas: 1958-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/03/Mç01 
Datas: 1958-1959; 1961-1963; 1965-1966; 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – Conta geral da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/04 
Título atribuído: Conta geral da receita e depesa 
Datas extremas: 1945-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/B/04/Mç01 
Datas: 1945-1956; 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SSC: C/ Associação de Caridade de Viana do Alentejo 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C 
Título atribuído: Associação de Caridade de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1945-1972 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 8 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/01 
Título atribuído: Orçamentos  
Datas extremas: 1946-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares. Alguns com documentos 
associados à elaboração dos orçamentos, para efeitos de aprovação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/01/Mç01 
Datas: 1946-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Datas extremas: 1945-1959 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 6 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02Mç01 
Data: 1945 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02/Mç02 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02/Mç03 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02/Mç04 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02/Mç05 
Data: 1949  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/02/Mç06 
Datas: 1950-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Partes dos processos de contas gerais da receita e despesa e 
de contas de gerência. A designação das contas varia consoante os anos. 

 
SR: 03 – Folhas de conta de gerência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/03 
Título atribuído: Folhas de conta de gerência 
Datas extremas: 1962-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/C/03/Mç01 
Datas: 1962-1963; 1965-1966; 1968; 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SSC: D/ Centro de Assistência Infantil Imaculado Coração de Maria  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D 
Título atribuído: Centro de Assistência Infantil Imaculado Coração de Maria 
Datas extremas: 1950-1970 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/01 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1950-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/01/Mç01 
Datas: 1950-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/02 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Data: 1954 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/02/Mç01 
Data: 1954  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Folhas de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/03 
Título atribuído: Folhas de conta de gerência 
Datas extremas: 1950-1957 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/03/Mç01 
Datas: 1950-1951; 1953; 1956-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 04 – Conta de receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/04 
Título atribuído: Conta de receita e despesa  
Datas extremas: 1955-1962 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/D/04/Mç01 
Datas: 1955; 1959-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SSC: E/ Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E  
Título atribuído: Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 
Datas extremas: 1945-1971 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 21 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos e contas de receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/01/ 
Título atribuído: Orçamentos e contas de receita e despesa 
Datas extremas: 1945-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares – alguns com os 
documentos associados à sua elaboração, para efeitos de aprovação – e contas de receita 
e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/01/Mç01 
Datas: 1945-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/01/Mç02 
Datas: 1960-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02– Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Datas extremas: 1945-1970 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 19 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. Em 1945 a 
comissão ainda não funciona. O processo deve ter dado entrada no arquivo da Comissão 
por alguma razão administrativa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç01 
Data: 1945  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç02 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç03 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç04 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç05 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Incompleto. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç06 
Data: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç07 
Data: 1951  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç08 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç09 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç10 
Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç11 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç12 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç13 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç14 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç15 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç16 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç17 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç18 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/E/02/Mç19 
Data: 1966-1968; 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém partes de processos de diferentes anos. 
 
SSC: F/ Comissão Paroquial de Assistência de Alcáçovas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F 
Título atribuído: Comissão Paroquial de Assistência de Alcáçovas 
Datas extremas: 1947-1970 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 20 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos 
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/01 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1947-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares e documentos associados 
à elaboração dos orçamentos, para efeitos de aprovação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/01/Mç01 
Datas: 1947-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Conta da receita e despesa  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/02 
Título atribuído: Conta da receita e despesa  
Datas extremas: 1947-1962 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de conta da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/02/Mç01 
Datas: 1947-1953;1955-1957; 1961-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Conta geral da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/03 
Título atribuído: Conta geral da receita e despesa  
Datas extremas: 1966-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.: papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de conta geral da receita e despesa anual. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/03/Mç01 
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Datas: 1966; 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
SR: 04 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Datas extremas: 1947-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 17 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. Alguns destes 
processos estão incompletos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç01 
Data: 1947 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç02 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç03 
Data: 1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç04 
Data: 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç05 
Data: 1951 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç06 
Data: 1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç07 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç08 
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Data: 1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç09 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç10 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç11 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç12 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç13 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç14 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç15 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç16 
Data: 1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/F/04/Mç17 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SSC: G/ Sopa dos Pobres de Alcáçovas  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G 
Título atribuído: Sopa dos Pobres de Alcáçovas 
Datas extremas: 1951-1971 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 7 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/01 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1952-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares e documentos associados 
à elaboração dos orçamentos, para efeitos de aprovação. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/01/Mç01 
Datas: 1952-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/01/Mç02 
Datas: 1963-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 02 – Conta da receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/02 
Título atribuído: Conta da Receita e Despesa  
Datas extremas: 1953-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de conta de receita e despesa anual  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/02/Mç01 
Datas: 1953-1957; 1959; 1961-1962; 1968-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 03 – Processos de conta de gerência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/03 
Título atribuído: Processos de conta de gerência 
Datas extremas: 1951-1970 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel  
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Âmbito e conteúdo: Processos de contas gerais da receita e despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/03/Mç01 
Datas: 1951-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Partes de processos de contas gerais da receita e despesa. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/03/Mç02 
Data: 1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/03/Mç03 
Datas: 1966-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Partes de processos de contas gerais da receita e despesa.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/G/03/Mç04 
Data: 1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Parte do processo de contas gerais da receita e despesa. 

 
SSC: H/ Cantina Escolar de Alcáçovas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/H 
Título atribuído: Cantina Escolar de Alcáçovas 
Datas extremas: 1947-1949 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos e contas para aprovação. 
 
SR: 01 – Orçamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/H/01 
Título atribuído: Orçamentos 
Datas extremas: 1947-1949 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Orçamentos ordinários e suplementares.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/D/H/01/Mç01 
Datas: 1947-1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SC: E/Assistência social 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E 
Título atribuído: Assistência social 
Datas extremas: 1913-1971 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 30 mçs. e 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Toda a documentação relativa ao apoio social prestado pela 
Comissão em diversas áreas.  
 
SR: 01 – Acordos de cooperação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/01 
Título atribuído: Acordos de cooperação 
Datas extremas: 1948-1949 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Acordos de cooperação entre diferentes instituições de assistência. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/01/Mç01 
Datas: 1948-1949 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Acordos de cooperação entre o Instituto de Assistência aos 
Inválidos e a Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo, o Instituto de 
Piedade e Beneficência e a Associação de Caridade; e entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, a Associação de Caridade e a Congregação 
das Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus.  

 
SR: 02 – Documentos regulamentares de instituições de assistência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/02 
Título atribuído: Documentos regulamentares de instituições de assistência 
Datas extremas: 1913-1957 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
Âmbito e conteúdo: Documentos regulamentares de instituições de assistência do 
concelho. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/02/Mç01 
Datas: 1913; 1946; 1953; 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Compromisso da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas 
(1913); Estatutos da Cantina Escolar de Alcáçovas (1946); cópia de parte do 
regulamento do Instituto de Piedade e Beneficência, de 1852; e cópias de partes 
dos testamentos de D. Inês Maria Bule e do Cónego José Ponce Martins Morom 
que deram origem, respectivamente, ao Asilo Jesus Maria José e ao Asilo do 
Cónego Ponce. 
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SR: 03 – Plano de assistência social 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/03 
Título atribuído: Plano de assistência social 
Data: 1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 Doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a um plano de assistência social abrangente. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/03/Doc01 
Data: 1948 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 Doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo a um plano de assistência social 
abrangente, quer em termos de envolvência de várias instituições quer em 
termos de apoio prestado a diferentes idades, sexos e necessidades sociais.  

 
SR: 04 – Provas de composição do agregado familiar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04 
Título atribuído: Provas de composição do agregado familiar e da respectiva situação 
económica 
Datas extremas: 1955-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 22 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de Viana, 
de Alcáçovas e de Alvito. 
Sistema de organização: Organizados pelo número do processo. Em alguns maços 
faltam processos.  
Características físicas e requisitos técnicos: Alguns de década de cinquenta 
encontram-se roídos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç01 
Data: 1955 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç02 
Data: 1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç03 
Data: 1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç04 
Data: 1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç05 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç06 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç07 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç08 
Datas: 1961-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana. Incluem guia da câmara para admissão de doentes pobres e indigentes no 
hospital da Misericórdia e declaração médica para efeito de admissão ordinária 
em hospital diverso do da residência. O tratamento era pago pela câmara. Os 
processos que completam a sequência deste maço estão no anterior. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç09 
Datas: 1961-1962 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç10 
Data: 1962 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alvito. Incluem guia da câmara para admissão de doentes pobres e 
indigentes no hospital da Misericórdia e declaração médica para efeito de 
admissão ordinária em hospital diverso do da residência. O tratamento era pago 
pela câmara.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç11 
Datas: 1962-1963  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç12 
Datas: 1962-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana. Inclui, em alguns casos, guia da câmara para admissão de doentes pobres 
e indigentes no hospital da Misericórdia 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç13 
Datas: 1963-1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç14 
Data: 1964 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç15 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç16 
Data: 1965 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana.  
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç17 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç18 
Data: 1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alvito. Inclui, em alguns casos, guia da câmara para internamento 
hospitalar. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç19 
Data: 1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana, de Alcáçovas e de Alvito. Inclui, em alguns casos, guia para 
internamento hospitalar. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç20 
Data: 1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç21 
Datas: 1969-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/04/Mç22 
Data: 1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos para assistência hospitalar a doentes pobres de 
Viana e de Alcáçovas.  

 
SR: 05 – Processos de pedido de derramas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/05 
Título atribuído: Processos de pedido de derramas 
Data: 1948 
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Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 Doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de pedido, à câmara municipal, de lançamento de 
derramas 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/05/Doc01 
Título formal: Processo de pedido de derramas 
Data: 1948 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 Doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de pedido, à câmara municipal, de lançamento de 
derramas para auxílio às instituições de assistência do concelho.  

 
SR: 06 – Enxovais vindos do Governo Civil 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/06 
Título atribuído: Enxovais vindos do Governo Civil 
Data: [SéculoXX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Enxovais vindos do Governo Civil para rapazes e raparigas de 
Alcáçovas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/06/Doc01 
Título formal: Enxovais vindos do Governo Civil 
Data: [SéculoXX] 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 

 
SR: 07 – Pedidos de exames médicos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/07 
Título atribuído: Pedidos de exames médicos  
Data: 1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Pedidos de exames médicos para particulares, a custear pela 
Comissão. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/07/Mç01 
Data: 1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 08 – Exames médicos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/08 
Título atribuído: Exames médicos  
Datas extremas: 1948-1950 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Exames médicos para a frequência de colónias balneares. Inclui 
uma cédula pessoal.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/08/Mç01 
Datas: 1948; 1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 09 – Documentos para comparticipação de medicamentos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/09 
Título atribuído: Documentos para comparticipação de medicamentos 
Datas extremas: 1952-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos para comparticipação de medicamentos pela 
Comissão. Inclui requisições de medicamentos pela própria Comissão. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/09/Mç01 
Datas: 1952-1953; 1956; 1971  
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 10 – Guias de detenção 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/10 
Título atribuído: Guias de detenção  
Data: 1948 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de detenção de desempregados encontrados a mendigar. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/10/Mç01 
Data: 1948 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 doc. ; papel 

 
SR: 11 – Estatística 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/11 
Título atribuído: Estatística 
Datas extremas: 1940-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos estatísticos relativos a diversas instituições de 
solidariedade social. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/11/Mç01 
Datas: 1940-1958; 1961-1963  
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos estatísticos relativos a diversas instituições de 
solidariedade social: Comissão Municipal de Assistência, Misericórdia, hospital, 
Instituto de Piedade e Beneficência, Asilo Jesus Maria José, Asilo Cónego 
Ponce, Asilo Camões, albergue nocturno, asilo para lázaros.  

 
SR: 12 – Documentos diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/12 
Título atribuído: Documentos diversos 
Datas extremas: 1942-1962 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos que não se enquadram nas séries 
documentais anteriores. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CMAVNT/E/12/Mç01 
Datas: 1942; 1945; 1947-1948; 1950; 1954; 1957-1958; 1960; 1962; 
[SéculoXX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos: um inquérito familiar; um aviso 
para inscrição de pessoas que se julguem nas condições de lhe serem 
distribuídos cobertores; duas convocatórias para particulares se apresentarem na 
Comissão; um cartão referente a concessão de subsídio de desemprego; 
documentos relativos a requisição de cheques e a pagamento, pela câmara, de 
despesas de aluna da escola de Enfermagem de Évora; correspondência para 
outras instituições (receptoras) relativa a estatística; rascunhos. Inclui ainda 
documentos contabilísticos da Comissão Municipal de Assistência de Oliveira 
do Bairro (1962).  
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SI: Associação de Caridade de Viana do Alentejo (ACRVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/ACRVNT 
Título formal: Associação de Caridade de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1892-1963 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Associação de Caridade de Viana do Alentejo  
História administrativa: O médico António José de Sousa, natural de Lisboa, mas que 
veio exercer medicina para Viana em 1843, criou, com o empenho da mulher, Maria 
José de Sousa, o Asilo Provisório da Infância Desvalida em 1859. Era destinado a 
recolher e alimentar crianças pobres com idades entre um ano e meio e quatro anos, 
durante os períodos em que as suas mães estivessem a trabalhar e acolhia também 
crianças órfãs. Foi uma das primeiras creches estabelecidas em Portugal, uma vez que a 
primeira surgiu no Porto em 1851. O funcionamento do asilo foi consolidado com a 
constituição da Associação de Caridade, em 1866, dirigida por Maria José de Sousa e, 
após a morte desta, pela filha, Francisca Deodata de Sousa.2 Estas entidades estavam 
sedeadas no espaço do antigo convento de São Francisco e neste mesmo espaço passou 
a funcionar, a partir da década de quarenta do século XX, o Centro de Assistência 
Infantil Imaculado Coração de Maria, dirigido pelas Irmãs Escravas da Santíssima 
Eucaristia e da Mãe de Deus. Este centro possuiu colégio interno para crianças e 
adolescentes do sexo feminino, órfãs ou oriundas de famílias desestruturadas, e creche e 
jardim-de-infância em regime de externato. Actualmente o colégio interno já não 
funciona mantendo-se a creche e o jardim-de-infância. Desconhece-se a data de 
extinção da Associação de Caridade, mas há registo do seu funcionamento, pelo menos, 
até 1972. 
História custodial e arquivística: Desconhecida. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Correspondência e acordos institucionais. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de 2 séries em função da documentação 
existente. Ordenação cronológica das séries.  
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 

                                                           
2
 SOUSA, João Manuel Santana de, História da Primeira Adega Social Portuguesa: Viana do Alentejo, 

1893-1906, Viana do Alentejo, Câmara Municipal, 1993, p. 17. 
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informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: No sistema de informação da Comissão 
Municipal de Assistência na secção D/Fiscalização contabilística das instituições de 
assistência concelhias existe muita documentação de cariz contabilístico (orçamentos e 
contas) da Associação que para aí foi enviada para aprovação.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a Associação. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/ACRVNT/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1892-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de remetentes diversos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/ACRVNT/01/Mç01 
Datas: 1892; 1963; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 

 
SR: 02 – Acordos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/ACRVNT/02 
Título atribuído: Acordos 
Data: 1958  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Acordo entre a Associação de Caridade e a Congregação das 
Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/ACRVNT/02/Doc01 
Título formal: Alterações no acordo celebrado em 7 de Dezembro de 1949 
entre a Associação de Caridade e a Congregação das Religiosas Escravas da 
Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus 
Data: 1958 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópia das alterações no acordo celebrado em 7 de 
Dezembro de 1949 entre a Associação de Caridade e a Congregação das 
Religiosas Escravas da Santíssima Eucaristia e da Mãe de Deus. 
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SI: Sopa dos Pobres de Viana do Alentejo (SPVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SPVNT 
Título formal: Sopa dos Pobres de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1948 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Sopa dos Pobres de Viana do Alentejo  
História administrativa: Desconhecida. Existia em 1948. 
História custodial e arquivística: Desconhecida. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Correspondência.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de série em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: No sistema de informação da Comissão 
Municipal de Assistência na secção D/Fiscalização contabilística das instituições de 
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assistência concelhias existe muita documentação de cariz contabilístico (orçamentos e 
contas) da Sopa dos Pobres que para aí foi enviada para aprovação.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a instituição. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SPVNT/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Data: 1948  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Carta do Governo Civil. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SPVNT/01/Doc01 
Data: 1948  
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Carta do Governo Civil de Évora. 
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SI: Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo (CFPVNT) 
 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT 
Título formal: Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1913-1939 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 5 mçs., 1 liv. e 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo 
História administrativa: Desconhecida. Deverá ser muito antiga, tanto quanto a 
própria paróquia. Com registo documental entre 1913 e 1939. 
História custodial e arquivística: Desconhecida. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a património e a contabilidade. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
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Unidades de descrição relacionadas: No sistema de informação da Comissão 
Municipal de Assistência na secção D/Fiscalização contabilística das instituições de 
assistência concelhias existe muita documentação de cariz contabilístico (orçamentos e 
contas) da Corporação que para aí foi enviada para aprovação.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a instituição. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Conta corrente 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/01 
Título atribuído: Conta corrente 
Datas extremas: 1931-1939 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conta corrente de receita de despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/01/Liv01  
Título formal: Corporação Fabriqueira Paroquial de Viana do Alentejo. Conta 
corrente 
Datas: 1931-1939 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Conta corrente de receita de despesa. Inclui receitas e 
despesas na feira de Aires.  

 
SR: 02 – Receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/02 
Título atribuído: Receita e despesa 
Datas extremas: 1932-1934 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de receita e despesa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/02/Mç01 
Datas: 1932; 1934 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 

 
SR: 03 – Nota de receita e despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/03 
Título atribuído: Nota de receita e despesa 
Datas extremas: 1931-1932 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de conhecimentos de receita e de mandados de despesa. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/03/Mç01 
Datas: 1931-1932 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de conhecimentos de receita e de mandados de 
despesa. Inclui documentos comprovativos da despesa. Refere despesas na 
manutenção do santuário de Nossa Senhora de Aires e na feira de Aires.  

 
 



 304 

SR: 04 – Guias de receita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/04 
Título atribuído: Guias de receita 
Datas extremas: 1931-1932 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Guias de receita 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/04/Mç01 
Datas: 1931-1932 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 05 – Documentos de receita 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/05 
Título atribuído: Documentos de receita 
Datas extremas: 1931-1938 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de receitas diversas. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/05/Mç01 
Datas: 1931-1934; 1937-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de receitas diversas. Inclui receitas para o 
Santuário de Nossa Senhora de Aires.  

 
SR: 06 – Documentos de despesa 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/06 
Título atribuído: Documentos de despesa 
Datas extremas: 1931-1938 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesas diversas 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/06/Mç01 
Datas: 1931; 1933; 1937-1938 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de despesas diversas. Inclui despesas no 
Santuário de Nossa Senhora de Aires.  

 
SR: 07 – Autos de arrematação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/07 
Título atribuído: Auto de arrematação  
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Data: 1913  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de arrematação de uma casa.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CFPVNT/07/Doc01  
Data: 1913 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de arrematação de arrendamento da casa que foi 
residência paroquial.  
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SI: Irmandade das Almas de Viana do Alentejo (IAVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT 
Título formal: Irmandade das Almas de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1855-1896 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 2 mçs. e 1 doc..; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Irmandade das Almas de Viana do Alentejo 
História administrativa: Desconhecida. Com registos neste arquivo entre 1855 e 1896 
e com documentação no Arquivo Histórico Municipal que chega até 1925. 
História custodial e arquivística: Desconhecida. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a eleições, correspondência e despesas. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: No Arquivo Histórico Municipal existe 
documentação desta irmandade.  
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Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a Comissão. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Eleições 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/01 
Título atribuído: Eleições  
Data: 1855 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo de eleições. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/01/Doc01 
Data: 1855 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo relativo às eleições da irmandade. 

 
SR: 02 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/02 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1892-1896 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência institucional recebida.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/02/Mç01 
Datas: 1892; 1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cartas da Repartição da Fazenda de Viana do Alentejo e da 
Administração do Concelho.  

 
SR: 03 – Mandados 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/03 
Título atribuído: Mandados 
Datas extremas: 1866-1868 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Mandados de pagamento.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IAVNT/03/Mç01 
Datas: 1866; 1868 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 

 
 
 
 
 



 309 

SI: Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais 
Portugueses: Agência de Viana do Alentejo (SECTP-AVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT 
Título formal: Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses: Agência 
de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1928-1963 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 9 mçs., 1 liv. e 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses: 
Agência de Viana do Alentejo 
História administrativa: Desconhecida. Com registos entre 1928 e 1963. 
História custodial e arquivística: Desconhecida. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. Porém, sabemos que a 
documentação foi produzida pelo subagente concelhio José Paulo da Rocha que foi 
escriturário da Misericórdia. Deste modo, supõe-se que o subagente desempenhava as 
duas funções no espaço de trabalho da Misericórdia e que estes documentos terão sido 
deixados entre a documentação da Misericórdia após o fim das suas funções nesta 
instituição.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa às funções do agente no controlo da 
cobrança dos direitos de autor em todos os espectáculos realizados em Viana do 
Alentejo.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de séries em função da documentação existente. 
Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
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Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: Desconhecidas. 
Nota de publicação: Desconhece-se a existência de estudos ou publicações sobre a 
instituição. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Instruções aos agentes 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/01 
Título formal: Instruções aos agentes 
Data: 1929  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Livro de instruções aos agentes da Sociedade de Escritores e 
Compositores Teatrais Portugueses 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/01/Liv01 
Título formal: Instruções aos agentes 
Data: 1929 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 liv.; papel 

 
SR: 02 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/02 
Título atribuído: Correspondência recebida  
Datas extremas: 1944-1953 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Sociedade de Escritores e 
Compositores Teatrais Portugueses. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/02/Mç01 
Datas: 1944-1946; 1948; 1950; 1952-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 

 
SR: 03 – Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/03  
Título atribuído: Correspondência recebida e cópia de correspondência expedida 
Datas extremas: 1954-1961 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida da Sociedade de Escritores e 
Compositores Teatrais Portugueses e cópia de correspondência expedida para o agente 
distrital da mesma. Inclui cartazes de espectáculos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/03/Mç01 
Datas: 1954-1957 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 80 docs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/03/Mç02 
Datas: 1957-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 84 docs.; papel 
 
SR: 04 – Tabelas de direitos de autor 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/04 
Título atribuído: Tabelas de direitos de autor 
Datas extremas: 1943-1950 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Tabelas de direitos de autor a cobrar em bailes e diversas 
tipologias de espectáculos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/04/Mç01 
Datas: 1943-1945; 1949-1950 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 

 
SR: 05 – Talões de pagamento de avença de pequeno direito 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/05 
Título atribuído: Talões de pagamento de avença de pequeno direito  
Data: 1940  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
Âmbito e conteúdo: Talões de pagamento de avença de pequeno direito para realização 
de diversões de diversas tipologias (bailes, fado, ranchos e outras), mas apenas no 
âmbito das actuações musicais. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/05/Mç01 
Data: 1940 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 06 – Talões de pagamento de grande direito de representação e execução 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/06 
Título atribuído: Talões de pagamento de grande direito de representação e execução 
Datas extremas: 1954-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Talões de pagamento de grande direito de representação e 
execução de peças de teatro. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/06/Mç01 
Datas: 1954 e 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 07 – Talões de pagamento de avença de direito de execução 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/07 
Título atribuído: Talões de pagamento de avença de direito de execução 
Datas extremas: 1954-1963 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Talões de pagamento de avença de direito de execução de 
pequenos concertos, bailes, variedades, fados e funções diversas. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/07/Mç01 
Datas: 1954-1963 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 cadernetas; papel 

 
SR: 08 – Obras do Arquivo Teatral de Pedro R. Mendes – Coimbra 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/08 
Título atribuído: Obras do Arquivo Teatral de Pedro R. Mendes - Coimbra  
Data: 1946  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de obras do arquivo.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/08/Mç01 
Data: 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Listas de obras do arquivo teatral de Pedro R. Mendes – 
Coimbra, com indicação de título e de autor, à disposição para leitura ou para 
representação de acordo com as condições da circular de 15 de Abril de 1946.  

 
SR: 09 – Boletim da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/09 
Título atribuído: Boletim da Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais 
Portugueses 
Datas extremas: 1928-1952 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Publicação periódica, mensal, da Sociedade de Escritores e 
Compositores Teatrais Portugueses 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/09/Mç01 
Datas: 1928-1932; 1951-1952 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SR: 10 – Impressos não preenchidos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/10 
Título atribuído: Impressos não preenchidos 
Datas extremas: [Século XX] 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Impressos não preenchidos: folhas de cobrança e declarações de 
obras executadas.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/SECTP-AVNT/10/Mç01 
Datas: [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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SI: Delegação Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 
(DEVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT 
Título formal: Delegação Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 
Datas extremas: 1943-1973 
Nível de Descrição: Sistema de informação 
Dimensão e suporte: 25 mçs.; 6 pts. e 3 cads.; papel 
 
II) Contexto 
 
Nome do Produtor: Delegação Escolar do Concelho de Viana do Alentejo 
História administrativa: Desconhecida. Apenas se supõe que funcionou no edifício da 
Misericórdia na Rua Padre Luís António da Cruz e que há registo de funcionamento 
entre 1943 e 1973.  
História custodial e arquivística: O fundo da Delegação Escolar surge no arquivo da 
Santa Casa da Misericórdia porque esta instituição terá funcionado em edifício da 
Misericórdia na rua Padre Luís António da Cruz, local onde a documentação terá sido 
deixada quando os serviços saíram do edifício. Após a transferência do arquivo da 
Misericórdia para este edifício a documentação foi toda reunida na mesma sala, onde se 
encontrava quando o arquivo foi organizado entre 2014 e 2015. Todavia a 
documentação da Delegação que aqui se encontra é apenas uma parte residual daquela 
que terá sido produzida e, provavelmente, levada para outro espaço.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: A aquisição deste acervo pela 
Misericórdia não terá sido formalizada, mas decorrente apenas do facto destes 
documentos terem sido deixados em espaço da instituição em data desconhecida.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida e cópias de correspondência expedida 
sobre diversos temas. Folhas de vencimentos e gratificações de professores, descontos, 
frequência de alunos, passagens, educação de adultos, caixa escolar e actividade de 
professores. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Manteve-se a ordem original dada ao arquivo a partir de 1 de 
Janeiro de 1955, no seguimento da remodelação dos serviços de registo e arquivo da 
Secretaria da Direcção do Distrito Escolar de Évora, e que foi mandada observar, a 20 
de Dezembro de 1954, pelo Director ao Delegado Escolar no Concelho de Viana do 
Alentejo. Foi enviada uma lista de assuntos, identificados também pelas letras do 
alfabeto, para os quais deviam ser constituídas pastas onde se distribuíssem os 
documentos e que permitissem a organização dos serviços de registo e arquivo da 
secretaria da Delegação. Os documentos encontrados nessas pastas, e que se 
mantiveram nas mesmas (capas simples de papel), são correspondência recebida e 
expedida, em alguns casos com anexos. Apenas no que respeita à contabilidade a 
documentação é de outras tipologias, sendo que não se encontrava colocada em 
nenhuma pasta/capa. Para os assuntos identificados com as letras N e O não se 
encontrou nenhuma documentação. Cada um destes assuntos/capas permitiu constituir 
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uma série. Todavia, existia outra documentação não consignada nessa lista de assuntos e 
sem qualquer ordem. Deste modo foram criadas outras séries em função das tipologias 
disponíveis. Fez-se a ordenação cronológica dos documentos dentro de cada série. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
 
Idioma/escrita: Português 
 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação.  
 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida. 
Existência e localização de cópias: Desconhecida. 
Unidades de descrição relacionadas: Sistema de informação da Escola Masculina de 
Viana do Alentejo.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a Delegação. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
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Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – A-Actividades Circum-escolares (Mocidade Portuguesa, festas, excursões, 
visitas, cinema, etc.) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/01 
Título formal: A – Actividades Circum-escolares (Mocidade Portuguesa, festas, 
excursões, visitas, cinema, etc.) 
Datas extremas: 1954-1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/01/Mç01 
Título formal: A – Actividades Circum-escolares (Mocidade Portuguesa, festas, 
excursões, visitas, cinema, etc.) 
Datas: 1954-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 40 docs.; papel 

 
SR: 02 – B-Benemerência e Assistência  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/02 
Título formal: B – Benemerência e Assistência 
Datas extremas: 1954-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/02/Mç01 
Título formal: B – Benemerência e Assistência  
Datas: 1954; 1956-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 

 
SR: 03 – C-Contabilidade (folhas, vencimentos, gratificações, abonos, 
diuturnidades, serviços e material, Caixa de Previdência, Caixa de Aposentações, 
Abono de família, Assistência Nacional aos Tuberculosos, Instituto do Presidente 
Sidónio Pais, Montepio dos Servidores do Estado) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03 
Título formal: C – Contabilidade (folhas, vencimentos, gratificações, abonos, 
diuturnidades, serviços e material, Caixa de Previdência, Caixa de Aposentações, 
Abono de família, Assistência Nacional aos Tuberculosos, Instituto do Presidente 
Sidónio Pais, Montepio dos Servidores do Estado) 
Datas extremas: 1953-1961 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 6 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de vencimentos e folhas de gratificações dos professores e 
documentos relativos aos descontos dos mesmos e ao abono de família recebido. 
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SSR: 01 – Vencimentos 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/01 
Título atribuído: Vencimentos 
Datas: 1953-1961 
Nível de descrição: Subsérie   
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/01/Mç01 
Datas: 1953-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de vencimentos de pessoal efetivo das escolas de 
ensino primário elementar do concelho de Viana do Alentejo  
 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/01/Mç02 
Datas: 1957-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de vencimentos de pessoal efetivo das escolas de 
ensino primário elementar do concelho de Viana do Alentejo  

 
SSR: 02 – Gratificações 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/02 
Título atribuído: Gratificações 
Datas: 1960-1961 
Nível de descrição: Subsérie   
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/02/Mç01 
Datas: 1960-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de gratificações de professores agregados e regentes 
em exercício no concelho de Viana do Alentejo.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/02/Mç02 
Datas: 1960-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Folhas de gratificações de regência de cursos de educação 
de adultos em funcionamento no concelho de Viana do Alentejo. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/02/Mç03 
Data: 1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Folhas de gratificações dos professores agregados na 
situação de atividade fora do quadro em exercício no concelho de Viana do 
Alentejo. 

 
SSR: 03 – Descontos e abono de família 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/03 
Título atribuído: Descontos e abono de família 
Datas extremas: 1953-1961 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos aos descontos dos professores para a Caixa 
de Previdência, para a Caixa de Aposentações e para o Montepio dos Servidores do 
Estado e documentos referentes ao abono de família recebido.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/03/03/Mç01 
Datas: 1953; 1960-1961 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 04 – D-Diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/04 
Título formal: D – Diversos 
Data: 1960 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/04/Mç01 
Título formal: D – Diversos 
Data: 1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 62 docs.; papel 

 
SR: 05 – E-Educação de Adultos (cursos, regentes de cursos e Campanha) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/05 
Título formal: E – Educação de Adultos (cursos, regentes de cursos e Campanha) 
Datas extremas: 1955-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/05/Mç01 
Título formal: E – Educação de Adultos (cursos, regentes de cursos e 
Campanha) 
Datas: 1955-1959 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 29 docs.; papel 

 
SR: 06 – F-Efectividade e classificação de serviço (exercício, faltas, licenças, 
provimentos definitivos e exonerações) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/06 
Título formal: F – Efectividade e classificação de serviço (exercício, faltas, licenças, 
provimentos definitivos e exonerações) 
Datas extremas: 1955-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/06/Mç01 
Título formal: F – Efectividade e classificação de serviço (exercício, faltas, 
licenças, provimentos definitivos e exonerações) 
Datas: 1955-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 15 docs.; papel 

 
SR: 07 – G-Ensino Particular e Doméstico  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/07 
Título formal: G – Ensino Particular e Doméstico 
Datas extremas: 1955-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/07/Mç01 
Título Formal: G – Ensino Particular e Doméstico 
Datas: 1955; 1957-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 16 docs.; papel 

 
SR: 08 – H-Estatística  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/08 
Título formal: H – Estatística 
Datas extremas: 1952-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/08/Mç01 
Título formal: H – Estatística 
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Datas: 1952-1959; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 44 + 7 docs.; papel 

 
SR: 09 – I-Exames (crianças, adultos e regentes) e passagens de classe 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/09 
Título formal: I - Exames (crianças, adultos e regentes) e passagens de classe 
Datas extremas: 1954-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/09/Mç01 
Título formal: I - Exames (crianças, adultos e regentes) e passagens de classe 
Datas: 1954-1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 23 docs.; papel 

 
SR: 10 – J-Inspecção, Disciplina e Aperfeiçoamento Pedagógico 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/10 
Título formal: J – Inspecção, Disciplina e Aperfeiçoamento Pedagógico 
Datas extremas: 1954-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/10/Mç01 
Título formal: J – Inspecção, Disciplina e Aperfeiçoamento Pedagógico 
Datas: 1954-1957; 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 21 docs.; papel 

 
SR: 11 – L-Instalações escolares (edifícios, moradias, mobiliário e material) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/11 
Título formal: L – Instalações escolares (edifícios, moradias, mobiliário e material) 
Datas extremas: 1955-1959 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/11/Mç01 
Título formal: L – Instalações escolares (edifícios, moradias, mobiliário e 
material) 
Datas: 1955-1959 
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Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 33 docs.; papel 

 
SR: 12 – M-Nomeações, transferências, posses, colocações, comissões (pessoal 
efectivo, agregado e contratado) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/12 
Título formal: M – Nomeações, transferências, posses, colocações, comissões (pessoal 
efectivo, agregado e contratado) 
Datas extremas: 1955-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/12/Mç01 
Título formal: M – Nomeações, transferências, posses, colocações, comissões 
(pessoal efectivo, agregado e contratado) 
Datas: 1955-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 

 
SR: 13 – N-Obrigatoriedade do ensino 
 
SR: 14 – O-Rede escolar (recenseamento e criação, funcionamento e suspensão de 
estabelecimentos e lugares)  
 
SR: 15 – P-Vacaturas e concursos (escolas e postos) 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/15 
Título formal: Vacaturas e concursos (escolas e postos) 
Data: 1959  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes e cópias de 
correspondência expedida para diferentes destinatários. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/15/Mç01 
Título formal: Vacaturas e concursos (escolas e postos) 
Data: 1959 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 6 docs.; papel 

 
SR: 16 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/16 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Datas extremas: 1943-1954 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 4 pts.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui alguma 
correspondência expedida. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/16/Pt01 
Título formal: Circulares recebidas da 10ª Repartição da Contabilidade Pública 
Datas: 1943-1944; 1946 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 8 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/16/Pt02 
Datas: 1947-1953 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 137 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/16/Pt03 
Datas: 1953-1954; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 70 + 37 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. Inclui 
alguma correspondência expedida. Identificada em capa como correspondência 
particular, mas não é apenas particular, também é institucional. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/16/Pt04 
Datas: 1953-1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 55 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de diversos remetentes. 

 
SR: 17 – Cópias de correspondência expedida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/17 
Título atribuído: Cópias de correspondência expedida 
Datas: 1953-1960 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 2 pts.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos destinatários. 
Inclui alguma correspondência recebida. 
 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/17/Pt01 
Datas: 1953-1954 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 47 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos 
destinatários. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/17/Pt02 
Datas: 1955-1960 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 116 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cópias de correspondência expedida para diversos 
destinatários. Inclui alguma correspondência recebida. 

 
SR: 18 – Frequência 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/18 
Título atribuído: Frequência 
Datas: 1957-1973 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 3 cads.; papel 
Âmbito e conteúdo: Diários de frequência de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/18/Cad01 
Título formal: Diário de Frequência. Livro B 
Datas: 1957-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Diário de Frequência dos alunos da 1ª Classe da escola do 
sexo masculino. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/18/Cad02 
Título formal: Diário de Frequência. Livro B 
Datas: 1957-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Diário de Frequência dos alunos da 3ª Classe da escola do 
sexo masculino 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/18/Cad03 
Título formal: Diário de Frequência. Livro B 
Datas: 1972-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 cad.; papel 
Âmbito e conteúdo: Diário de Frequência dos alunos da 6ª Classe do sexo 
masculino.  

 
SR: 19 – Passagens 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/19 
Título atribuído: Passagens 
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos alunos que transitaram e dos que não transitaram de 
classe. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/19/Mç01 
Título formal: Passagens de classe  
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos alunos que transitaram e dos que não 
transitaram de classe oriundos das escolas do ensino primário elementar 
masculina, feminina e mista (Estação) e da escola do ensino primário 
complementar mista de Alcáçovas. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/19/Mç02 
Título formal: Passagens de classe  
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos alunos que transitaram e que não transitaram 
de classe oriundos das escolas do ensino primário elementar feminina e mista de 
Aguiar. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/19/Mç03 
Título formal: Passagens de classe  
Datas: 1966-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo dos alunos que transitaram e que não transitaram 
de classe oriundos da escola do ensino primário elementar feminina de Viana do 
Alentejo. 

 
SR: 20 – Campanha Nacional de Educação de Adultos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/20 
Título atribuído: Campanha Nacional de Educação de Adultos 
Datas extremas: 1955-1956 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Fichas de registo alunos adultos para alfabetização.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/20/Mç01 
Datas: 1955-1956 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 21 – Caixa Escolar 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/21 
Título atribuído: Caixa Escolar 
Datas extremas: 1957-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Registo de pagamentos de alunos da 1ª e da 3ª classe da escola 
masculina para a Caixa Escolar. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/21/Mç01 
Datas: 1957-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç; papel 

 
SR: 22 – Registo de atividade dos professores 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/22 
Título atribuído: Registo de atividade dos professores 
Datas extremas: 1957-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Registo de dias de serviço cumpridos pelos professores, dos 
alunos matriculados a cargo, da frequência, das passagens, dos valores recolhidos para a 
Caixa Escolar e das faltas dadas pelos docentes.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/22/Mç01 
Datas: 1957-1958 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 

 
SR: 23 – Documentos diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/23 
Título atribuído: Documentos diversos 
Datas extremas: 1943-1958 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos que não se enquadram nas séries 
documentais anteriores.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/DEVNT/23/Mç01 
Datas extremas: 1943-1958; [Século XX] 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 21 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos tais como um balancete da cantina 
escolar das escolas de Viana (1946-1947); requisição de material (1953-1954); 
declarações de transferência de alunos (1953-1954); lista de núcleos escolares do 
concelho (década de 50 do século XX) e outros documentos.  
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SI: Escola Masculina de Viana do Alentejo (EMVNT) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT 
Título formal: Escola Masculina de Viana do Alentejo 
Título paralelo: Núcleo Escolar de Viana do Alentejo. Escola Masculina 
Datas extremas: 1961-1973 
Nível de Descrição: Sistema de informação 
Dimensão e suporte: 54 mçs. e 12 docs.; papel 
 
II) Contexto 
Nome do Produtor: Escola Masculina de Viana do Alentejo 
História administrativa: Desconhecida. Apenas se sabe que terá funcionado em 
edifício da Misericórdia na Rua Padre Luís António da Cruz, pelo menos na década de 
sessenta e princípio da década de setenta.  
História custodial e arquivística: O sistema de informação da Escola Masculina de 
Viana do Alentejo surge no arquivo da Santa Casa da Misericórdia porque esta 
instituição terá funcionado em edifício da Misericórdia na rua Padre Luís António da 
Cruz, local onde a documentação terá sido deixada quando os serviços saíram do 
edifício. Após a transferência do arquivo da Misericórdia para este edifício a 
documentação foi toda reunida na mesma sala, onde se encontrava quando o arquivo foi 
organizado entre 2014 e 2015. Todavia, a documentação da Escola que aqui se encontra 
é apenas uma parte residual daquela que terá sido produzida e, provavelmente, levada 
para outro espaço.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: A aquisição deste acervo pela 
Misericórdia não terá sido formalizada, mas decorrente apenas do facto destes 
documentos terem sido deixados em espaço da instituição em data desconhecida.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos com provas de verificação, de 
aproveitamento, de treino e de passagem. Em alguns processos encontram-se 
esporadicamente outros documentos relacionados com os alunos. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição das secções 1ª Classe, 2ª Classe, 3ª Classe, 4ª 
Classe, 5ª Classe e 6ª Classe e constituição de séries em função dos anos lectivos, em 
conjuntos separados para alunos aprovados e reprovados em cada ano, como já estava 
estabelecido na maioria que ainda não tinha perdido a organização e em cujos maços se 
encontravam papéis identificativos. Ordenação alfabética dos processos dentro de cada 
série pelos nomes dos alunos (do primeiro para o último nome), como aliás ainda se 
mantinha em alguns dos maços. Alguns processos encontram-se divididos em 2 partes, 
uma parte correspondente à escolaridade da 1ª à 4ª classe e outra à escolaridade da 5ª e 
da 6ª classe.  
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
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disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português  
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação embora uma pequena parte das capas dos processos apresente 
rasgões ou manchas.   
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida 
Existência e localização de cópias: Desconhecida 
Unidades de descrição relacionadas: Sistema de informação da Delegação Escolar do 
Concelho de Viana do Alentejo. 
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre a Escola. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável.  
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/1ª Classe  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A 
Título atribuído: 1ª Classe  
Datas extremas: 1965-1968 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 2 docs; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 1ª classe e dos que 
não fizeram o exame respectivo em diversos anos lectivos. Contêm provas.  
 
SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 1965/1966  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/01 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 
1965/1966  
Datas extremas: 1965-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc..; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/01/Doc01 
Datas: 1965-1966 
Nível de descrição: Documento composto   
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
 

SR: 02 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 1ª classe no ano lectivo 
de 1965/1966 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/02 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 1ª classe no ano 
lectivo de 1965/1966 
Datas extremas: 1965-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/02/Doc01 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 1ª classe no 
ano lectivo de 1965/1966 
Datas: 1965-1966 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Aparentemente este aluno não terá feito o exame tendo em 
conta que não está preenchida a informação referente à classificação na prova de 
passagem.  

 
SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 1967/1968 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/03 
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Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 1ª classe no ano lectivo de 
1967/1968 
Datas extremas: 1967-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/A/03/Mç01 
Datas: 1967-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 

 
SC: B/ 2ª Classe  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B 
Título atribuído: 2ª Classe  
Datas extremas: 1962-1969 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 2 mçs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 2ª classe e dos que 
não fizeram o exame respectivo em diversos anos lectivos. Contêm provas. 
 
SR: 01 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 2ª classe no ano lectivo 
de 1965/1966 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/01 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 2ª classe no ano 
lectivo de 1965/1966 
Datas extremas: 1962-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/01/Mç01 
Datas: 1962-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Aparentemente estes alunos não terão feito o exame tendo 
em conta que não está preenchida a informação referente à classificação na 
prova de passagem.  
 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 1967/1968  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/02 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 
1967/1968  
Datas extremas: 1966-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/02/Mç01 
Datas: 1966-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs; papel 

 
SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 1968/1969 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/03 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 2ª classe no ano lectivo de 
1968/1969 
Datas extremas: 1968-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/B/03/Doc01 
Datas: 1968-1969 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SC: C/3ª Classe  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C 
Título atribuído: 3ª Classe  
Datas extremas: 1961-1969 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 3ª classe, dos que 
não fizeram o exame respectivo e dos que reprovaram no mesmo nível em diversos anos 
lectivos. Contêm provas. 
 
SR: 01 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 3ª classe no ano lectivo 
de 1965/1966 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/01 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 3ª classe no ano 
lectivo de 1965/1966 
Data: 1965 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/01/Doc01 
Data: 1965 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Aparentemente este aluno não terá feito o exame tendo em 
conta que não está preenchida a informação referente à classificação na prova de 
passagem.  



 333 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 1966/1967 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/02 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 
1966/1967 
Datas extremas: 1965-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/02/Doc01 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
 

SR: 03 – Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano lectivo 
de 1966/1967  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/03 
Título atribuído: Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano 
lectivo de 1966/1967  
Datas extremas: 1965-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/03/Doc01 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
 

SR: 04 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 1967/1968 
  

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/04 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 
1967/1968 
Datas extremas: 1965-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/04/Doc01 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 
1967/1968 
Datas: 1965-1968 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
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SR: 05 – Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano lectivo 
de 1967/1968 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/05 
Título atribuído: Processos de alunos que reprovaram no exame da 3ª classe no ano 
lectivo de 1967/1968 
Datas extremas: 1961-1968 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/05/Mç01 
Datas: 1961-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 

SR: 06 – Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 1968/1969  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/06 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 3ª classe no ano lectivo de 
1968/1969 
Datas extremas: 1966-1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/C/06/Doc01 
Datas: 1966-1969 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 

 
SC: D/ 4 ª classe 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D 
Título atribuído: 4ª Classe  
Datas extremas: 1961-1973 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 35 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 4ª classe, dos que 
não fizeram o exame respectivo e dos que reprovaram no mesmo nível em diversos anos 
lectivos. Contêm provas. 
 
SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1965/1966 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/01 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1965/1966 
Datas: 1963-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/01/Mç01 
Datas: 1963-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 10 procs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/01/Mç02 
Datas: 1963-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 procs.; papel 
 

 
SR: 02 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano lectivo 
de 1965/1966 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/02 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 
lectivo de 1965/1966 
Datas extremas: 1965-1966 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/02/Mç01 
Datas: 1965-1966 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Aparentemente estes alunos não terão feito o exame tendo 
em conta que não está preenchida a informação referente à classificação na 
prova de passagem.  

 
SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1966/1967 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/03 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1966/1967 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/03/Mç01 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 6 procs.; papel 

  
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/03/Mç02 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
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Dimensão e suporte: 6 procs.; papel 
 
SR: 04 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano lectivo 
de 1966/1967 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/04 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 
lectivo de 1966/1967 
Datas extremas: 1965-1967 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/04/Mç01 
Datas: 1965-1967 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Aparentemente estes alunos não terão feito o exame tendo 
em conta que não está preenchida a informação referente à classificação na 
prova de passagem.  

 
SR: 05 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1967/1968  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/05 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1967/1968 
Datas: 1961-1968 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/05/Mç01 
Datas: 1964-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/05/Mç02 
Datas: 1964-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/05/Mç03 
Datas: 1963-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/05/Mç04 
Datas: 1961-1968 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Um dos processos contém também a avaliação da 5ª classe. 
 
 
SR: 06 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1968/1969 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1968/1969 
Datas: 1963-1969 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 6 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos.   
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç01 
Datas: 1965-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç02 
Datas: 1964-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç03 
Datas: 1965-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç04 
Datas: 1963-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç05 
Datas: 1965-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/06/Mç06 
Datas: 1964-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 

 
SR: 07 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano lectivo 
de 1968/1969 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/07 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 4ª classe no ano 
lectivo de 1968/1969 
Datas extremas: 1963-1969 
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Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/07/Mç01 
Datas: 1963-1969 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 

 
 
SR: 08 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1969/1970 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/08 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1969/1970 
Datas: 1964-1970 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/08/Mç01 
Datas: 1965-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/08/Mç02 
Datas: 1965-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/08/Mç03 
Datas: 1965-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/08/Mç04 
Datas: 1964-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 
 

SR: 09 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1970/1971 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/09 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1970/1971 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 3 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/09/Mç01 
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Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/09/Mç02 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/09/Mç03 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
SR: 10 – Processos de alunos que reprovaram na 4ª classe no ano lectivo de 
1970/1971 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/10 
Título atribuído: Processos de alunos que reprovaram na 4ª classe no ano lectivo de 
1970/1971 
Datas extremas: 1965-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/10/Mç01 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 3 procs.; papel 

 
SR: 11 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1971/1972 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1971/1972 
Datas: 1965-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 5 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11/Mç01 
Datas: 1966-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11/Mç02 
Datas: 1965-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 proces.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11/Mç03 
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Datas: 1965-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11/Mç04 
Datas: 1965-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/11/Mç05 
Datas: 1967-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 

SR: 12 – Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 1972/1973 
  

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 4ª classe no ano lectivo de 
1972/1973 
Datas: 1966-1973 
Nível de descrição: Série   
Dimensão e suporte: 5 mçs; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12/Mç01 
Datas: 1968-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12/Mç02 
Datas: 1966-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12/Mç03 
Datas: 1967-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12/Mç04 
Datas: 1968-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/D/12/Mç05 
Datas: 1968-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 procs.; papel 
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SC: E/5ª Classe 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E 
Título atribuído: 5ª Classe  
Datas extremas: 1963-1972 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 2 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 5ª classe e dos que 
reprovaram no mesmo nível em diversos anos lectivos. Contêm provas. 
 
SR: 01 – Processos de alunos que reprovaram na 5ª classe no ano lectivo de 
1970/1971  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/01 
Título atribuído: Processos de alunos que reprovaram na 5ª classe no ano lectivo de 
1970/1971  
Datas extremas: 1965-1971 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processo individual de aluno. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/01/Mç01 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc. em 2 partes; papel 
 

SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 5ª classe no ano lectivo de 1971/1972 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/02 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 5ª classe no ano lectivo de 
1971/1972  
Datas extremas: 1965-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/02/Mç01 
Datas: 1965-1972 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs. em 2 partes; papel 

 
SR: 03 – Processos de alunos que reprovaram na 5ª classe no ano lectivo de 
1971/1972  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/03 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 5ª classe no ano lectivo de 
1971/1972 e que reprovaram 
Datas extremas: 1963-1972 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/E/03/Mç01 
Datas: 1963-1972 
Nível de descrição: Documento composto 
Dimensão e suporte: 1 doc. em 2 partes; papel 

 
SC: F/6ª classe  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F 
Título atribuído: 6ª Classe  
Datas: 1963-1973 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 14 mçs.; 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais dos alunos que fizeram a 6ª classe e dos que 
não fizeram o exame respectivo em diversos anos lectivos. Contêm provas. 
 
SR: 01 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 1969/1970 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/01 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 
1969/1970 
Datas: 1963-1970 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/01/Mç01 
Datas: 1963-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo masculino e do 
sexo feminino apesar de ambos os processos estarem identificados como 
pertencendo à escola masculina. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/01/Mç02 
Datas: 1963-1970  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/01/Mç03 
Datas: 1964-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino apesar 
de ambos os processos estarem identificados como pertencendo à escola 
masculina. 

 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/01/Mç04 
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Datas: 1963-1970 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino apesar 
de ambos os processos estarem identificados como pertencendo à escola 
masculina a partir da 5ª classe, pois a parte respeitante até à 4ª está identificada 
como sendo da escola feminina 

 
SR: 02 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 1970/1971 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 
1970/1971 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 mçs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02/Mç01 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02/Mç02 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02/Doc03 
Datas: 1965-1971 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02/Mç04 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2  procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e não preenchido na 
5ª e na 6ª classe.  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/02/Mç05 
Datas: 1964-1971 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2  procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e da escola 
masculina ou não preenchido na 5ª e na 6ª classe. 
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SR: 03 – Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 1972/1973 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03 
Título atribuído: Processos de alunos que fizeram a 6ª classe no ano lectivo de 
1972/1973 
Datas: 1965-1973 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 5 mçs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç01 
Datas: 1966-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç02 
Datas: 1966-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç03 
Datas: 1966-1973 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç04 
Datas: 1965-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 proc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e da escola 
masculina ou não preenchido na 5ª e na 6ª classe. 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç05 
Datas: 1965-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2  procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e da escola 
masculina ou não preenchido na 5ª e na 6ª classe. 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/03/Mç06 
Datas: 1967-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2  procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e da escola 
masculina ou não preenchido na 5ª e na 6ª classe. 
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SR: 04 – Processos de alunos que não fizeram o exame da 6ª classe no ano lectivo 
de 1972/1973  

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/04 
Título atribuído: Processos de alunos que não fizeram o exame da 6ª classe no ano 
lectivo de 1972/1973 
Datas extremas: 1967-1973 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/EMVNT/F/04/Mç01 
Datas: 1967-1973 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 2 procs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Processos individuais de alunos do sexo feminino. 
Identificados como sendo da escola feminina até à 4ª classe e da escola 
masculina ou não preenchido na 5ª e na 6ª classe. 
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SI: Padre Luís António da Cruz (PLAC) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC 
Título formal: Padre Luís António da Cruz 
Datas extremas: 1546-1845 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 8 mçs. e 7 docs.; papel e pergaminho 
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Padre Luís António da Cruz  
História biográfica: Entre os séculos XVIII e XIX viveu em Viana do Alentejo o Pe. 
Luís António da Cruz. O nome é topónimo identificativo da rua onde morou, mas a sua 
obra póstuma é desconhecida dos vianenses. Importante benemérito da localidade, 
Reitor da Matriz, de seu nome completo Luís José António da Cruz3, era o filho mais 
novo4 de José António da Cruz e de D. Maria Francisca. Neto paterno de João da Cruz 
Loureiro e de Joana Maria e neto materno de André Lopes Ruivo e de Margarida 
Martins, todos naturais de Viana. Foi baptizado na mesma localidade, a 30 de Abril de 
17775, sendo seu padrinho o juiz de fora6 Luís José Aleixo Pais7. Viria a falecer nesta 
vila a 26 de Setembro de 18488, aos 71 anos de idade. 

Tendo frequentado os estudos em Évora, nomeadamente as aulas de Teologia do 
Colégio do Espírito Santo9 com o propósito de chegar ao estado sacerdotal10, em 1797 
foi-lhe feito dote11 por seus pais, para poder tomar ordens de subdiácono12. 
Inicialmente, o património doado consistia num ferragial13 com oliveiras no sítio do 
Bismo, coutos14 de Viana, do qual tomou posse a 12 de Julho daquele ano15. Porém, 

                                                           
3 Arquivo Distrital de Évora (ADE), Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208.  
4 Embora em artigo publicado no nº 19 da revista Callípole, em 2011, tenhamos afirmado ser o filho mais 
velho, investigação recente leva a refutar essa afirmação. Luís António da Cruz seria o mais novo de seis 
irmãos. 
5 ADE, Registos Paroquias, Viana do Alentejo, Baptismos, Lv. 10, fl 136v. 
6 O juiz de fora era o magistrado de nomeação régia que presidia a câmara municipal. Pertencia à elite 
local.  
7 Note-se a coincidência dos três primeiros nomes do recém-nascido Luís José António da Cruz com o 
nome do padrinho: Luís José; e com o nome do pai: José António. 
8 A informação sobre o dia da morte é contraditória. No termo de abertura do seu testamento e no 
inventário dos bens deixados para fins de beneficência diz-se ter falecido a 26, mas no registo de óbito a 
data é 27 de Setembro. Esta deve ser a data do sepultamento. ASCMVA, Testamento do Pe. Luís António 
da Cruz, 1848, fl., 16v; AHMVA/ACVA/K/004/Mç001-1852-1872, Inventário dos bens que o Pe. Luís 
António da Cruz deixou para os estabelecimentos pios, 1852, fl. 4v e ADE, Registos Paroquias, Viana do 
Alentejo, Óbitos, Lv. 73, fl. 163. 
9 Hoje mais conhecido como Universidade de Évora. 
10 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 44. 
11 A escolha de uma vida eclesiástica implicava a dotação de um bem ou de um rendimento que pudesse 
servir à sustentação do indivíduo. Tal acontecia quer na entrada no clero secular (párocos) quer no clero 
regular (monges de freiras) 
12 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 44. 
13 Campo se semeadura de pastagem ou de cereais. 
14 Segundo João Sousa, os coutos eram propriedades de pequena dimensão, caracterizadas pela 
policultura, que ficavam na área envolvente da maioria das localidades alentejanas. Era o município que 
procedia à delimitação dos coutos e administrava os direitos que neles exerciam os proprietários e o povo. 
O direito de propriedade nos coutos era limitado pelas posturas municipais e pelos usos e costumes desde 
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questões jurídicas embargaram a possibilidade de auferir daquele bem, o que 
determinou nova doação dos pais, a 27 de Outubro. Desta vez foi-lhe doado um 
ferragial e olival em Malfor e um ferragial e olival no sítio do Poço Concelho16.  

O facto de sabermos que o pai foi escrivão da câmara de Viana e Familiar do 
Santo Ofício17 permite supô-lo, logo à partida, nascido no seio de uma família com 
proeminência social local e algum desafogo económico. Mas essa condição financeira 
favorável é mesmo atestada no seu processo de habilitação para tomar ordens, onde 
algumas das suas irmãs afirmam que o pai tinha muitos bens além daqueles com que 
dotava Luís António18.   

De facto, o agregado familiar completo era composto pelo pai, pela mãe19 e, que 
exista referência, por mais cinco irmãos mais velhos: um rapaz chamado Francisco 
António da Cruz, que também foi padre, mas que no ano de 1791 já havia falecido20; e 
quatro raparigas cujos nomes, da mais velha para a mais nova, eram Joana Maria da 
Esperança, Josefa Joaquina, Maria Francisca Antónia e Teresa Luísa de Santa Ana. Em 
1798 eram todas solteiras e tinham entre 25 e 34 anos21. Luís António tinha, então, 21 
anos. Apesar do aparente conforto económico da família, supomos que sustentar tantas 
raparigas não fosse tarefa simples. Note-se que vivem numa época em que as mulheres 
de grupos sociais mais proeminentes não trabalham e que, para os padrões da época, 
contavam já com uma idade avançada para casar. 

Ao longo da vida terá herdado dos pais outros bens a que juntou ainda outros 
que adquiriu por compra. A seu respeito João Manuel Santana de Sousa refere: “Os 
bens de mão-morta vendidos pelo estado em hasta pública, como bens nacionais22, 
atingiam baixos preços. Às arrematações concorria, por vezes um único interessado que 
adquiria as terras pela base de licitação. Poucos dispunham de capitais para investir. 
(…) O caso do padre Luís António da Cruz é esclarecedor. Até 1811 havia acumulado 
22 fazendas (ferragiais, courelas, vinhas e olivais) e era foreiro de 3 herdades” 23. Pela 
sua morte, a 26 de Setembro de 1848, deixou as herdades de Monte das Pedras, 
Marmelos, Famais, Montinho do Palanque, Cega Gatos, Flor da Rosa, Espadaneira, 
Fevereira e Vinagra, 2 quinhões de renda sobre a Herdade da Cegonha e sobre a 
Herdade do Aniel, a Quinta do Gafanhão e ainda as hortas de Santo António e da 
Cancela. A estas juntavam-se ainda 24 propriedades de pequena ou média dimensão 
(ferragiais, courelas, vinhas e olivais)24. Tal significa que, em 37 anos, entre 1811 e 
1848, passou de foreiro de três herdades a proprietário de nove, ao que acrescentou 
                                                                                                                                                                          

a época medieval. Em Viana correspondiam a um raio de 2km em redor da vila que abarcava hortas, 
vinhas, olivais, courelas, ferragiais e os baldios do concelho, as herdades da Chaminé e de Fonte Cortes e 
parte das herdades do Covão e da Fonte Figueira. Tinham de seguir uma exploração agrícola tradicional e 
uma organização de base comunitária. João Sousa, A Vila e os Coutos: no primeiro quartel do século XIX, 
1984 (Policopiado).  
15 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 45-47. 
16 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 54. 
17 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 73. 
18 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 71v.  
19 No ano de 1798 o pai tinha cerca de 74 anos e a mãe cerca de 60. ADE, Núcleo Eclesiástico, 
Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 73v. 
20 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 2. 
21 ADE, Núcleo Eclesiástico, Justificações de Parentesco, Mç. 34, nº208, fl. 69v-73. 
22 Sobre este assunto vid., por exemplo Luís Espinha da Silveira, "Venda dos bens nacionais, estrutura da 
propriedade e estrutura social na região de Évora na 1ª metade do século XIX", Análise Social, Vol. 
XXVI (112), 1991, pp. 585- 612. 
23 João Manuel Santana de Sousa, História da Primeira Adega Social Portuguesa, Viana do Alentejo, 
Câmara Municipal, 1993, p. 53.  
24 AHMVA/ACVA/K/004/Mç001-1852-1872, Inventário dos bens que o Pe. Luís António da Cruz 
deixou para os estabelecimentos pios, 1852, fl. 20-26. 
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ainda a posse de 2 quinhões de renda em outras duas herdades, de 1 quinta, de 2 hortas e 
de mais 2 pequenas ou médias propriedades. Possuía também a casa onde morava 
situada na antiga rua dos Carreteiros, hoje rua Pe. Luís António da Cruz, mudança 
toponímica operada após a implantação da República, ocorrida em 191025. O edifício, 
de grandes dimensões, é atribuído por Túlio Espanca ao último terço do século XVIII26. 
Resultara da junção de dois prédios, que comunicavam entre si no interior e estavam 
divididos por muro no quintal, onde existia um poço comum as ambas as propriedades. 
Num deles estava a capela de Nossa Senhora da Conceição, que ainda hoje existe. Em 
1852 este prédio foi avaliado em 800.000 réis e o outro contíguo em 504.000 réis27.  

Os lucros da posse de todas estas propriedades permitiram-lhe acumular uma 
fortuna que usou, juntamente com as mesmas e com bens de outra natureza, para fins de 
beneficência, como determinou no seu testamento em 1848, o mesmo ano em que 
faleceu. Como consequência, na casa da rua dos Carreteiros se instalou o Instituto de 
Piedade e Beneficência28. No mesmo funciona, na atualidade, um dos lares da Santa 
Casa da Misericórdia, vulgarmente conhecido como lar da “Casa Pia”. 
História custodial e arquivística: Os documentos do Padre Luís António da Cruz 
devem ter passado para o Instituto de Piedade e Beneficência aquando da sua morte e da 
fundação desta instituição com os seus bens. Após a extinção da Instituto a custódia da 
documentação deste passou para a Misericórdia, pelo que a documentação que 
pertenceu ao Padre Cruz foi incluída nessa incorporação. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: A documentação do Padre Luís 
António da Cruz foi incorporada no arquivo da Santa Casa da Misericórdia em 1979, 
juntamente com a documentação do Instituto de Piedade e Beneficência. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentos pessoais do padre Luís António da Cruz, dos seus 
ascendentes e de particulares com os quais deve ter estabelecido relações de negócios. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de secções a partir das gerações familiares, de 
subsecções a partir dos membros do casal e dos filhos e de séries em função da 
documentação existente. Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 

                                                           
25 Possivelmente algures entre Outubro de 1910 e o início de 1911. 
26 Túlio Espanca, Inventário Artístico de Portugal: Distrito de Évora: Concelhos de Alandroal, Borba, 
Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa, Lisboa, Academia 
Nacional de Belas-Artes, 1978,Tomo IX, Vol. 1., p. 444. 
27 AHMVA/ACVA/K/004/Mç001-1852-1872, Inventário dos bens que o Pe. Luís António da Cruz 
deixou para os estabelecimentos pios, 1852,fl. 19v. 
28 AHMVA/ACVA/K/004/Mç001-1852-1872, Inventário dos bens que o Pe. Luís António da Cruz 
deixou para os estabelecimentos pios, 1852, fl. 19v. 
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Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação do Instituto de Piedade 
e Beneficência de que foi fundador.  
Nota de publicação: Fátima Farrica, “Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo”, A Cidade de Évora, II Série, nº 8, 2009, pp. 601-
635, ISNN 0971-1992. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Notas a Datas Extremas: A datação recua até 1546 uma vez que o sistema 
acumulou documentos de particulares pela via da aquisição de bens. Termina em 1845, 
3 anos antes da morte do Padre Luís António da Cruz. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/Geração Casal 
 
José António da Cruz 
e  
Maria Francisca  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A 
Título atribuído: Geração Casal. José António da Cruz e Maria Francisca  
Datas extremas: 1758-1817 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 4 mçs. e 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de José António da Cruz e de Maria Francisca, pais 
do Padre Luís António da Cruz. 
 
SSC: A/José António da Cruz 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A 
Título atribuído: José António da Cruz 
Datas extremas: 1758-1805 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 3 mçs. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de José António da Cruz, pai do Padre Luís António 
da Cruz: escrituras, cartas e sentenças de arrematação e sentenças.  
 
SR: 01 – Escrituras 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/01 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1766-1805 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de José António da Cruz. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/01/Mç01 
Datas: 1766; 1769; 1772; 1774; 1775; 1783; 1794; 1796; 1804-1805.   
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 11 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda, de aforamento e de 
emprazamento feitas por José António da Cruz, pai do Pe. Luís António da Cruz. 
Algumas têm outros documentos anexos. 

 
SR: 02 – Cartas de arrematação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/02 
Título atribuído: Cartas de arrematação  
Datas extremas: 1764-1804 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Cartas de arrematação de José António da Cruz 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/02/Mç01 
Datas: 1764; 1772; 1775; 1786; 1804 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cartas de arrematação de propriedades diversas feitas por 
José António da Cruz, pai do Pe. Luís António da Cruz 

 
SR: 03 – Sentenças de arrematação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/03 
Título atribuído: Sentenças de arrematação 
Datas extremas: 1771-1772 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sentença de arrematação de José António da Cruz 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/03/Doc01 
Datas: 1771-1772 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sentença de arrematação de propriedade por José António 
da Cruz, pai do Pe. Luís António da Cruz. Inclui mandados judiciais para 
pagamento de determinadas quantias.  

 
SR: 04 – Sentenças  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/04 
Título atribuído: Sentenças 
Datas extremas: 1758-1774 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sentenças de José António da Cruz 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/A/04/Mç01 
Datas: 1758; 1774 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 2 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sentença apostólica de dispensa matrimonial do 3ºgrau de 
consanguinidade a favor de José António da Cruz e de Maria Francisca, pais do 
Pe. Luís António da Cruz (1758); sentença cível de folha de partilha do herdeiro 
José António da Cruz por cabeça de sua mulher do que lhe coube herdar por 
falecimento de sua sogra e mãe Margarida Martins. Inclui recibos passados a 
José António da Cruz por pagamento de dívidas que tinham ficado por morte de 
sua sogra (1774).  

 
SSC: B/Maria Francisca 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/B 
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Título atribuído: Maria Francisca 
Datas extremas: 1806-1817 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de Maria Francisca, mãe do Padre Luís António da 
Cruz: escrituras e autos cíveis. 
 
SR: 01 – Escrituras  
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/B/01 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1806-1817 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de Maria Francisca.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/B/01/Mç01 
Datas: 1806-1807; 1814; 1817 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda feitas por Maria Francisca, 
viúva de José António da Cruz e mãe do Pe. Luís António da Cruz. 

 
SR: 02 – Autos cíveis 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/B/02 
Título atribuído: Autos cíveis 
Data: 1810 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos cíveis de posse de Maria Francisca. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/A/B/02/Doc01 
Data: 1810 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Autos cíveis de posse de uma vinha, no sítio do Reguengo, 
por Maria Francisca, viúva de José António da Cruz e mãe do Pe. Luís António 
da Cruz. 

 
SC: B/2ª Geração  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B 
Título atribuído: 2ª Geração 
Datas extremas: 1819-1845 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Documentos do Pe. Luís António da Cruz. 
 



 353 

SSC: A/Padre Luís António da Cruz 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B/A 
Título atribuído: Padre Luís António da Cruz 
Datas extremas: 1819-1845 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Documentos do Pe. Luís António da Cruz: escrituras e autos de 
arrematação. 
 
SR: 01 – Escrituras  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B/A/01 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1819-1839 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras do Pe. Luís António da Cruz 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B/A/01/Mç01 
Datas: 1819; 1836; 1838-1839 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 4 docs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda feitas pelo Pe. Luís António 
da Cruz. Três destes documentos são cartas régias de venda de propriedades, um 
dos quais apresenta o selo real em chumbo.  

 
SR: 02 – Autos de arrematação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B/A/02 
Título atribuído: Autos de arrematação 
Datas extremas: 1843-1845 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Auto de arrematação do Pe. Luís António da Cruz 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/B/A/02/Doc01 
Datas: 1843-1845 
Nível de descrição: Documento composto  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Certidão de auto de arrematação da herdade dos Marmelos 
pelo Pe. Luís António da Cruz. Dada por petição do próprio.  

 
SC: C/Particulares  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C 
Título atribuído: Particulares 
Datas extremas: 1546-1842 
Nível de descrição: Secção 
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Dimensão e suporte: 3 mçs. e 4 docs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Documentos para os quais não foi possível estabelecer ligação 
orgânica ao sistema. Devem ter sido acumulados no sistema por via de aquisição de 
bens imóveis a particulares. 
 
SR: 01 – Escrituras  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/01 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1546-1842 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras entre particulares 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/01/Mç01 
Datas: 1546; 1730; 1732; 1753; 1760-1809; 769; 1772; 1787-1788; 1807-1809; 
1842  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 maço, 13 doc.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda e de aforamento feitas entre 
particulares. Devem ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das 
aquisições de bens que este fez e que terão sido acompanhados das escrituras 
anteriores que provavam a posse desses bens pelos vendedores. O documento de 
1842 é uma carta régia de venda de quatro propriedades que pertenciam à 
comenda de Santiago do Torrão.   

 
SR: 02 – Autos de posse 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/02 
Título atribuído: Autos de posse 
Data: 1811 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Auto de posse por particular 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/02/Doc01 
Data: 1811 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Auto de posse da herdade da Fevereira por particular Deve 
ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das aquisições de bens que este 
fez e que terão sido acompanhados dos documentos anteriores que provavam a 
posse desses bens pelos vendedores. 

 
SR: 03 – Cartas de arrematação 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/03 
Título atribuído: Cartas de arrematação 
Datas extremas: 1721-1780 
Nível de descrição: Série 
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Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cartas de arrematação por particulares 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/03/Mç01 
Datas: 1721; 1780 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Cartas de arrematação de propriedades por particulares. 
Devem ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das aquisições de bens 
que este fez e que terão sido acompanhados das escrituras anteriores que 
provavam a posse desses bens pelos vendedores. 

 
SR: 04 – Sentenças 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/04 
Título atribuído: Sentenças 
Data: 1782 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Sentença de arrematação por particular 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/04/Doc01 
Data: 1782 
Nível de descrição: Documento composto   
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Sentença de arrematação de propriedade por particular 
Deve ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das aquisições de bens 
que este fez e que terão sido acompanhados dos documentos anteriores que 
provavam a posse desses bens pelos vendedores. 

 
SR: 05 – Certidões de autos de requerimento  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/05 
Título atribuído: Certidões de autos de requerimento 
Data: 1827 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidão de autos de requerimento por particular 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/05/Doc01 
Data: 1827 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Certidão de autos de requerimento por particular. Deve ter 
chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das aquisições de bens que este fez 
e que terão sido acompanhados dos documentos anteriores que provavam a 
posse desses bens pelos vendedores. 

 
SR: 06 – Certidões de documentos diversos 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/06 
Título atribuído: Certidões de documentos diversos  
Datas extremas: 1798-1835 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Certidões de documentos diversos relativos a particulares 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/06/Mç01 
Datas: 1798; 1807; 1835 
Nível de descrição:  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Certidões de documentos diversos relativos a particulares. 
Dadas por petição. Devem ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via das 
aquisições de bens que este fez e que terão sido acompanhados dos documentos 
anteriores que provavam a posse desses bens pelos vendedores. 

 
SR: 07 – Provisões régias 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/07 
Título atribuído: Provisões régias 
Data: 1777 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Provisão de D. José. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/PLAC/C/07/Doc01 
Data: 1777 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel  
Âmbito e conteúdo: Provisão de D. José que considera livre e alodial o ferragial 
situado no Serrado que era da capela de Brites Toscano, administrada por 
Francisco Jerónimo de Torres, porque a capela não tinha o rendimento de lei. O 
documento deve ter chegado ao Pe. Luís António da Cruz por via da aquisição 
de propriedade nesta área. 
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SI: D. Inês Maria Bule (IMB) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB 
Título formal: D. Inês Maria Bule 
Datas extremas: 1844-1917 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 5 mçs.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: D. Inês Maria Bule 
História biográfica: Não existem muitos dados. Seria oriunda de Serpa, ou pelo menos 
os seus progenitores. Faleceu em 1913 e era solteira. Terá vivido em companhia de D. 
Maria de Jesus Martins Morom e ambas terão vivido algum tempo no Mosteiro do Bom 
Jesus. D. Inês herdou bens de D. Maria de Jesus. 
História custodial e arquivística: Estes documentos pessoais terão dado entrada na 
Misericórdia por via da transmissão, por testamento, dos bens de D. Inês para criação de 
um asilo para cegas sob administração da Santa Casa. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Em 1913, com a morte de D. Inês e a 
fundação do Asilo Jesus Maria José administrado pela Santa Casa.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a património e a contabilidade.  
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de secção a partir do único membro da família 
identificado e de séries em função da documentação existente. Ordenação cronológica 
das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
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V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação Asilo Jesus Maria José, 
sistema da Santa Casa da Misericórdia e o sistema Família Martins Morom. 
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre esta personalidade. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Notas a Datas Extremas: A datação avança até 1917, embora a morte de D. Inês 
se tenha verificado em 1913, uma vez que foram encontrados documentos que atingem 
esta datação entre aqueles que pertenceram a D. Inês não sendo hoje possível perceber 
como aí foram integrados, o que só poderá ter acontecido por intervenção de terceiros.  
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/D. Inês Maria Bule 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A 
Título atribuído: D. Inês Maria Bule 
Datas extremas: 1844-1917 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 5 mçs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de D. Inês Maria Bule.  
 
SR: 01 – Escrituras  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/01 
Título atribuído: Escrituras 
Datas extremas: 1891-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Escrituras de compra e venda, arrendamento e quitação feitas D. 
por D. Inês Maria Bule.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/01/Mç01 
Datas: 1891; 1895; 1898; 1902; 1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel  

 
SR: 02 – Documentos relativos a património 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/02 
Título atribuído: Documentos relativos a património 
Datas extremas: 1896-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao património de D. Inês Maria Bule. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/02/Mç01 
Datas: 1896; 1898; 1901; 1902; 1907; 1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Documentos relativos ao património de D. Inês Maria 
Bule. Inclui documentos relativos ao cumprimento dos legados pios da sua 
amiga D. Maria de Jesus Martins Morom e à compra de jazigo destinado à 
mesma, de quem foi herdeira e testamenteira, e também aos restos mortais da 
própria.   

 
SR: 03 – Testamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/03 
Título atribuído: Testamentos 
Datas extremas: 1888-1905 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Testamentos de D. Inês Maria Bule.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/03/Mç01 
Datas: 1888; 1903; 1905 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel  

 
SR: 04 – Recibos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/04 
Título atribuído: Recibos 
Datas extremas: 1903-1913 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Recibos passados a D. Inês Maria Bule.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/04/Mç01 
Datas: 1903-1913 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  

 
SR: 05 – Documentos diversos 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/05 
Título atribuído: Documentos diversos 
Datas extremas: 1844-1917 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos encontrados entre a documentação de D. 
Inês Maria Bule. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/IMB/A/05/Mç01 
Datas: 1844; 1873-1874; 1880; 1897; 1907; 1917; [Século XX]  
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 7 docs.; papel  
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos encontrados entre a documentação 
de D. Inês Maria Bule. O documento de 1844 é um alvará do Governo Civil de 
Évora relativo à arrematação, por particular, do edifício do convento de São 
Francisco e anexos, a 28 de Novembro de 1843.  
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SI: Família Martins Morom (FMM) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM 
Título formal: Família Martins Morom 
Datas extremas: 1855-1896 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 3 mçs. e 1 doc.; papel e pergaminho 
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Família Martins Morom 
História familiar: Não existem muitos dados. João António Martins Morom, cuja 
mulher não foi identificada, era pai de D. Maria de Jesus Martins Morom. Esta terá 
vivido em companhia de D. Inês Maria Bule e ambas terão vivido no Mosteiro do Bom 
Jesus, sendo que D. Inês herdou bens de D. Maria de Jesus que morreu solteira.  
História custodial e arquivística: Estes documentos terão passado para D. Inês Maria 
Bule, por via da herança que recebeu de D. Maria de Jesus Martins Morom e, depois, 
dado entrada na Misericórdia por via da transmissão, por testamento, dos bens de D. 
Inês para criação de um asilo para cegas sob administração da Santa Casa. 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Em 1913, com a morte de D. Inês e a 
fundação do Asilo Jesus Maria José administrado pela Santa Casa.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a património. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de secções a partir das gerações familiares, de 
subsecções a partir dos membros do casal e dos filhos e de séries em função da 
documentação existente. Ordenação cronológica das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
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V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação de D. Inês Maria Bule.  
Nota de publicação: Desconhece-se a existência de estudos ou publicações sobre esta 
família. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/Geração Casal 
 
João António Martins Morom 
e 
?????? 
 
Código de referência:  
Título atribuído: Geração Casal. João António Martins Morom e ?????? 
Datas extremas: 1855-1886 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Documentos de João António Martins Morom (cuja mulher não 
foi identificada) pai de D. Maria de Jesus Martins Morom,  
 
SSC: A/João António Martins Morom 
  
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/A/A 
Título atribuído: João António Martins Morom 
Datas extremas: 1855-1886 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 2 mçs.; papel e pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Documentos de João António Martins Morom, pai de D. Maria de 
Jesus Martins Morom: cartas régias e documentos diversos relativos a património.  
 
SR: 01 – Cartas régias de remissão e de venda de foros 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/A/A/01 
Título atribuído: Cartas régias de remissão e de venda de foros 
Datas extremas: 1855-1886 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Cartas régias de remissão e de venda de foros de João António 
Martins Morom 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/A/A/01/Mç01 
Datas: 1855; 1886 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; pergaminho 
Âmbito e conteúdo: Cartas régias de remissão e de venda de foros. Os foros 
foram comprados ou remidos por João António Martins Morom, pai de D. Maria 
de Jesus Martins Morom.  

 
SR: 02 – Documentos diversos relativos a património 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/A/A/02 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a património 
Datas extremas: 1878-1880 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a património de João António 
Martins Morom 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/A/A/02/Mç01 
Datas: 1878; 1880 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 3 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao património de João 
António Martins Morom tais como autos de posse, certidões de registo predial e 
petições relativas ao rendimento colectável.  

 
SC: B/2ª Geração  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B 
Título atribuído: 2ª Geração 
Datas extremas: 1887-1896 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de D. Maria de Jesus Martins Morom.  
 
SSC: A/D. Maria de Jesus Martins Morom  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B/A 
Título atribuído: D. Maria de Jesus Martins Morom 
Datas extremas: 1887-1896 
Nível de descrição: Subsecção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de D. Maria de Jesus Martins Morom: testamentos e 
documentos diversos relativos a património. 
 
SR: 01 – Testamentos  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B/A/01 
Título atribuído: Testamentos 
Data: 1895  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamento de D. Maria de Jesus Martins Morom 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B/A/01/Mç01 
Data: 1895 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Testamento de D. Maria de Jesus Martins Morom onde 
declara herdeira e testamenteira a sua amiga D. Inês Maria Bule.  

 
SR: 02 – Documentos diversos relativos a património 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B/A/02 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a património 
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Datas extremas: 1887-1896 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos a património de D. Maria de Jesus 
Martins Morom 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/FMM/B/A/02/Mç01 
Datas: 1887-1889; 1895-1896 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 5 docs.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao património de D. Maria 
de Jesus Martins Morom tais como escrituras, declarações de venda e certidões 
de registo predial. Numa das escrituras é referida também D. Gertrudes Benedita 
Machado de Morom, mãe de D. Maria de Jesus. 
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SI: D. Maria José Vasquez Fragoso (MJVF) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF 
Título formal: D. Maria José Vasquez Fragoso 
Datas extremas: 1950-1989 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: D. Maria José Vasquez Fragoso 
História biográfica: Não existem muitos dados. Era filha de José Fragoso, lavrador 
local que foi presidente da Câmara. Nasceu em 1915, foi irmã da Misericórdia e morreu 
solteira, já depois do ano 2000. Deixou em testamento bens à Misericórdia. 
História custodial e arquivística: Estes documentos terão dado entrada na 
Misericórdia por via da transmissão, por testamento, de alguns bens de D. Maria José.  
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Pós o ano 2000 com a morte de D. 
Maria José e a herança de alguns bens pela Santa Casa.  
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Documentação relativa a património e um documento pessoal. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de secção a partir do único membro da família 
identificado e de séries em função da documentação existente. Ordenação cronológica 
das séries. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  



 367 

Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: Desconhecidas. 
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre esta personalidade. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/D. Maria José Vasquez Fragoso 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF/A 
Título atribuído: D. Maria José Vasquez Fragoso 
Datas extremas: 1950-1989 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç. e 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos de D. Maria José Vasquez Fragoso: relativos a 
património e cartão de Boas Festas.  
 
SR: 01 – Documentos diversos relativos ao património 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF/A/01 
Título atribuído: Documentos diversos relativos a património 
Datas extremas: 1950-1989 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao património de D. Maria José 
Vasquez Fragoso. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF/A/01/Mç01 
Datas: 1950; 1952; 1954; 1959; 1963-1964; 1974; 1989 
Nível de descrição: Unidade de instalação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Documentos diversos relativos ao património de D. Maria 
José Vasquez Fragoso tais como contratos, registos das dimensões das 
propriedades e do seu rendimento, documentos relacionados com rendimento 
coletável e com a contribuição predial, entre outros.  

 
SR: 02 – Cartões de Boas Festas 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF/A/02 
Título atribuído: Cartão de Boas Festas 
Data: 1969 
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
Âmbito e conteúdo: Cartão de Boas Festas do Pe. Venceslau Gonçalo de Almeida Gil.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/MJVF/A/02/Doc01 
Data: 1969 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 1 doc.; papel 
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SI: Vicente Emílio Massapina (VEM)  
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/VEM 
Título formal: Vicente Emílio Massapina 
Datas extremas: 1902 
Nível de descrição: Sistema de informação  
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel  
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Vicente Emílio Massapina  
História biográfica: Desconhecida. Apenas se sabe que foi escrivão do Instituto de 
Piedade e Beneficência.   
História custodial e arquivística: Deduz-se que os documentos devem ter sido 
esquecidos por Vicente Emílio Massapina no arquivo do Instituto, uma vez que era 
escrivão da instituição, via pela qual chegaram ao arquivo da Misericórdia após a 
incorporação da documentação daquele no arquivo da Santa Casa.   
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Desconhecida. Provavelmente em 
1979 quando o arquivo do Instituto foi incorporado no da Misericórdia.  
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Correspondência em nome pessoal. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável.  
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Constituição de secção a partir do único membro da família 
identificado e de série em função da documentação existente. Ordenação cronológica. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
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Unidades de descrição relacionadas: O sistema de informação Instituto de Piedade e 
Beneficência.  
Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre esta personalidade. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
 
Regras ou convenções:  
 
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SC: A/Vicente Emílio Massapina 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/VEM/A 
Título atribuído: Vicente Emílio Massapina 
Data: 1902 
Nível de descrição: Secção 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência de Vicente Emílio Massapina.  
 
SR: 01 – Correspondência recebida 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/VEM/A/01 
Título atribuído: Correspondência recebida 
Data: 1902  
Nível de descrição: Série 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Correspondência recebida de remetentes diversos. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/VEM/A/01/Mç01 
Data: 1902 
Nível de descrição: Unidade de instalação 
Dimensão e suporte: 9 docs.; papel 
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COL. SI: Cartografia (CART) 
 
I) Identificação  
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART 
Título atribuído: Cartografia 
Datas extremas: 1962-1997 
Nível de descrição: Colecção ao nível de sistema de informação  
Dimensão e suporte: 6 docs. 
 
II) Contexto 
 
Nome do produtor: Deconhecido 
História administrativa: Deconhecida. Provavelmente alguns destes mapas, apenas os 
da década de sessenta, poderão ter pertencido à escola masculina com documentação 
descrita neste inventário. 
História custodial e arquivística: Deconhecida 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: Deconhecida. 
 
III) Conteúdo e estrutura 
 
Âmbito e conteúdo: Mapas de Portugal e Planisférios. 
Avaliação, selecção e eliminação: Não aplicável. 
Ingressos adicionais: Não aplicável. 
Sistema de organização: Foram criadas duas séries para distribuição da documentação 
existente: Mapas de Portugal e Planisférios. 
 
IV) Condições de acesso e utilização 
 
Condições de acesso: As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia. O acesso e a comunicabilidade do arquivo, para além das 
disposições definidas internamente, atenderão a critérios de confidencialidade da 
informação, assim como à seguinte legislação: a) Regime Geral dos Arquivos e do 
Património; b) Lei de Acesso aos Documentos Administrativos; c) Lei de Protecção aos 
Dados Pessoais. 
Condições de reprodução:  As que forem determinadas pela Mesa Administrativa da 
Santa Casa da Misericórdia.  
Idioma/escrita: Português 
Características físicas e requisitos técnicos: A documentação encontra-se em bom 
estado de conservação excepto em alguns casos em que essa circunstância foi indicada 
na descrição da própria unidade. 
Instrumentos de descrição: Fátima Farrica, Inventário do Arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Alentejo, Viana do Alentejo, Santa Casa da Misericórdia, 
2015. 
 
V) Documentação associada 
 
Existência e localização de originais: Desconhecida.  
Existência e localização de cópias: Desconhecida.  
Unidades de descrição relacionadas: Desconhecidas. 
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Nota de publicação: Não existem estudos ou publicações sobre estes documentos. 
 
VI) Notas 
 
Notas: Não aplicável. 
 
VII) Controlo da descrição 
 
Notas do arquivista: Descrição arquivística elaborada por Fátima Farrica. 
Regras ou convenções:  
ISAD(G): Norma geral internacional de descrição arquivística adotada pelo Comité de 
Normas de Descrição, Adotada pelo Comitê de Normas de Descrição, Estocolmo, 
Suécia, 19-22 de setembro de 1999, Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do 
Tombo, 2004. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 2ª versão, Lisboa, DGARQ, 2007. 
 
Orientações para a Descrição Arquivística, 3ª versão, Lisboa, DGARQ, 2011. 
 
Data de descrição: 2014-2015 
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SR: 01 – Mapas de Portugal 
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/01 
Título atribuído: Mapas de Portugal 
Datas extremas: 1962-1996 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 4 docs.;  
Âmbito e conteúdo: Mapas de Portugal continental e insular.  
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/01/Doc01 
Título formal: Carta de Portugal Insular e Ultramarino 
Data: 1962 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 96 cm x 110 cm; tecido e papel 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/01/Doc02 
Título formal: Mapa de Portugal 
Data: 1991 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 97 cm x 68 cm; papel plastificado 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/01/Doc03 
Título formal: Mapa de Portugal 
Data: 1996 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 95,5 cm x 68 cm; papel plastificado 

 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/01/Doc04 
Título formal: Carta de Portugal Insular e Ultramarino 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento simples 
Dimensão e suporte: 96 cm x 110 cm; tecido e papel 

 
SR: 02 – Planisférios   
 
Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/02 
Título atribuído: Planisférios 
Data: 1997 
Nível de descrição: Série  
Dimensão e suporte: 2 docs.;  
Âmbito e conteúdo: Mapas mundo. 
 

Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/02/Doc01 
Título formal: Mapa do mundo 
Data: 1997 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 69 cm x 97 cm; papel 
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Código de referência: PT/ASCMVNT/CART/02/Doc02 
Título formal: Planisfério 
Data: [Século XX] 
Nível de descrição: Documento simples  
Dimensão e suporte: 97 cm x 121 cm; tecido e papel 
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Glossário 

 

Documento composto é a unidade organizativa de documentos, agrupados quer 

para utilização corrente do seu produtor, quer no decurso da organização arquivística, 

por se referirem a um mesmo assunto, actividade, transacção ou tramitação própria. São 

documentos compostos os processos (cíveis, crime, orfanológicos, de habilitação, de 

pessoal, de obras, entre outros), os dossiers informativos, etc. 

Documento simples é a mais pequena unidade arquivística intelectualmente 

indivisível. São documentos simples uma carta, uma escritura, um testamento, uma 

fotografia, um registo sonoro, entre muitos outros.  

Secção é a subdivisão de um fundo ou de um subfundo que corresponde a 

subdivisões orgânicas não autónomas da entidade produtora ou, quando tal não se 

verifica, correspondendo a uma divisão geográfica, cronológica, funcional, temática, a 

rubricas ou classes de um plano/quadro de classificação.  

Série é o conjunto de documentos susceptíveis de serem descritos 

colectivamente e que, normalmente, se forma a partir de tipologias documentais 

comuns. Constituem-se dentro das secções, ou das subsecções quando estas existirem. 

Por exemplo: Actas, Correspondência Recebida, Inventários, etc. 

Sistema de informação é um conjunto de informação social materializada em 

qualquer tipo de suporte, configurado por dois factores essenciais – a natureza orgânica 

(estrutura) e a natureza funcional (serviço/uso) – a que se associa um terceiro – a 

memória – imbricado nos anteriores. Pode ser composto por documentos de arquivo 

(manuscritos ou impressos, mapas, fotografias, pautas de música, etc.) e de biblioteca 

(livros impressos, revistas, jormais, etc.), bem como por objectos (peças de arte, 

mobiliário, vestuário, etc.). São organicamente produzidos e/ou acumulados e utilizados 

por pessoas singulares, por famílias ou por pessoas colectivas, no decurso das suas 

actividades e funções. Por exemplo: Sistema de informação da Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo…, etc. 

Subsecção é a subdivisão da secção. Por exemplo: Serviços Administrativos, 

Património, Impostos, etc. 

Subsérie é a subdivisão da série.  

Subsistema de informação é a subdivisão de um sistema que corresponde a 

subdivisões administrativas ou familiares da entidade produtora, com um grau elevado 

de autonomia.  
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Unidade de instalação é o conjunto de documentos agrupados ou conservados 

numa mesma unidade física de cotação, instalação e inventariação. São unidades de 

instalação caixas, livros, maços, pastas, etc. 
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