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que é umo ~insiilui- O P O R T O  gico de dádiva e de recipro. 

çãox? Sob esio de cidade, logo numo bose não- 

signoçõo podemos -merconiil, enquanto ouiros sõo 

folor ionio de um0 E ~ ~ S ~ U ~ ~ I N ~ T I T U I G Ó E ~  cloramenieoirovessodosó 

orgonizoção ou N o t a s  p a r a  u m  d e b a i e *  pelo merconiiiizoçóo dos re. 

esiobelecimenio loções desenvolvidos, muito 

que promovo um obieciivo por- emboro o espiriio de solidorie. 

iicular [coso do escola, do pri- dade posso ter consiiiuido o 

sóo, do hospiiol, do sindicoio, do empresol, como de orronque iniciol. A iendêncio porece ser. de resto, poro 

podrões organizados de comporiomenio coleciivo. in- o invosão por porie do espiriio merconiil que, numa tose 

iegronies de uma dado culiuro (e oqui podemos invocar de otirmoçõo do Esiodo-Providêncio e de um cloro de- 

hábitos, cosiumes, leis, crenças. modos de pensor e clinio dos solidoriedodes irodicionois, tem sido o base 

agir). E na medido em que representam soluções colecii. de crescimenio e ofirmoção de olgumos insiiiuições, 0 1 -  
vos, dando corpo aos seniidos de cooperoçõo e socio- gumos dos quois iém sobido doseor sobiomenie os duos 

bilidode dos indivíduos, os insiiiuições não são openos componenies. Sem esquecermos noiurolmenie que os es- 

tendentes ó hormonio. mos iombém oo confliio e oo cho. poços irodicionois de apelo a solidoriedode, longe de 

que de interesses. pois crior grupo e ideniificor inferes- se esvoziorem. subsisiem no sociedode moderno e i6m 

ses comuns implico iombém. no reverso do medolho, se. 

leccionar e excluir, isto é. geror conflitualidode. 

Mos poro discuiirmos os insiiiuições irodicionois do Por- 

to. lol com nos é proposto no programo"', penso que o 

quodro de referência oponio essenciolmenie para os fe- 

nómenos orgonizolivos. Isso implico siluarmo-nos num 

quodro de longo duroção e perspeciivor o coniinuido. 

de vs. desconiinuidode reloiivomenie ò copocidade de 

mobilizoçõo do sociedode civil e de onimoção dos seus 

sentidos gregários. Com efeito. o odjeciivo ~irodicionol* 

e o enumeração de olgumos insiiiuições no programa [mi- 

sericórdia, ordens terceiros. irmondodes, clubes despor- 

iivos. ossocioçães, fundações. bombeiros. eic.), remeiem- 

-nos poro diferentes cronologias no iormoção histórico 

dos insiiiuições do Cidade do Porto, sublinhando ionio 

soluções prémodernos [misericórdias e irmandades], 

como as mais recentes [fundações). sem esquecermos 

ouiros mais intermédios (bombeiros, clubes desporiivos, 

cosas regionois]. 

Por ouiro lado, algumas desios insiiiuiçòes poderão ins- 

crever-se no campo da chomodo %sociedade-providên- 

cio*, na medido em que consiiiuem redes de reloções de 

reconhecimento e de enlreoiudo esiruiurodos numo 10- I A W ~ A  (ASA O A  M I ~ ~ R I ~ Q R D I A  D O  P O R T O  



vindo a criar ou o recriar soluções, no continuo fozerdes- 

fozer do movimento histórico: basioró pensar no papel 

de apoio da familio ascendente e do suo rede de pro- 

tecçõo de rectaguordo, apesar do nuclearizoção formal 

do familia e do suo oporente tendência para a outono- 

mio, contraditada pelo novo tipo e maior frequência das 

rupturas conjugais. 

Algumas instituições tradicionais foram, enireianto, des- 

pojadas de certos funções iniciais, colonizadas pela os- 

sunção de responsabilidades por parte do Estado-Provi- 

dência em vórios domínios [ o  serviço hospitalar das 

misericórdias em anos recentes, o ensino indusirial da As- 

sociação Industrial Portuense há 150 anos, por exemplo). 

Pode oindo apresentar-se uma variedade de soluções 

que evidenciam o domínio ou, pelo menos. o sobrepu- 

jar do espaço de solidariedade pelo adopção de mo- 

delas empresariais: é o coso de Ordens Terceiras que 

constituiram autênticos hospitais numa lógica 

mercantil de prestação de serviços de saúde para elites, 

ou. numa outra perspectiva. o dos clubes desportivos 

que. de espoços de interacção ao nivel do bairro ou do 

cidade, se viram catopultodos para organizoções com- 

plexos e di~~endiosas'criadas para a produção de es- 

pectóculos desportivos. procurando muito embora não per- 

der a motriz de uma representação colectivo difusa de 

õmbito local ou regional ou mesmo nacional, qual al- 

mofado que assegurará o continuidade sempre que a com- 

ponente de produção própria não se outofinanciar. além 

de ceniripetar a clientela, o público. 

Neste sentido. julgo que, numa perpectivo englobonte. 

se pretende dar relevo neste colóquio aos espaços de 

interacção e/ou de solidariedades que apresentam uma 

existência considerável e um forte enraizamenio urba- 

no, aquelas inslituições que conseguiram oiravessor o 

seu tempo especifico e souberam ou puderam odoptar- 

-se ás novas e~~ecif ic idodes. enconirando os seus es- 

poços próprios de actuação. e, desio formo, consiiiuem 

uma estrutura estruturado e estruturonte na matriz social 

da Cidade. 

Nesio linho, podemos então conceptualizor instituições 

como estruiuras, ou seja, como conjuntos de regras e de 

recursos implicados na reprodução social, que assumem 

corócier institucional pelo estabilidade que manifestam 

através do tempo e do espaço. Noturalmenie que a so- 

lidez institucional esiá estreitomenie relacionada com o 

grau de iniegração no sistema social, embora para isso 

cada instituição seia quose permanentemente recriada 
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pelos seus agentes, ainda que de formo ás vezes im- 

perceptível, quer nos seus elementos normativos, quer 

nos seus códigos de significação, de formo o acompa- 

nhar as mutações sociais, sob pena de estiolar. Muiias 

instituições derivaram de outras anteriores, outros de ini- 

ciativas particulares, havendo até correntes de opinião 

que exerciam o altruísmo de formo casuísiica mas con- 

tinuada e atento: assim o fez o Jornal O Comércio do 

Porto, no século passado, no apoio a indigentes, no 

promoção de subscrições para vitimas de grandes de- 

sastres ou cataclismos, no criação dos bairros sociais e 

de creches. 

Aí caberão então os mais diversos tipos de associações 

que, sem prejuizo de algumas se apresentarem com uma 

motivação múliipla, poderemos distribuir da seguinte for- 

ma, num primeiro esboço tipológico, que se pode encarar 

como um verdadeiro projecio de investigação: 

i .  As instituições de origem confessional mas voltados 

paro o prático caritotiva, como as muitas confrarias, or- 

dens ierceiras, e de um modo geral, as misericórdias 

[que, normalmente gerem diversos estabelecimentos, no- 

meadamente oo nível hospitalar]. 

2. As instituições de beneficência, voltados para a des- 

protecção infontil e juvenil, como os numerosos asilos, 

recolhimentos e creches, de que apontaremos como 

exemplos ainda vivos e actuantes o Estabelecimento 

Humanitário do Barão de Nova Sintra, o Instituto Araú- 

jo Porio, estes anexos ó Misericórdia, mas também o 

Asilo do Terço e tontos outros estabelecimentos do gé- 

nero. 

3. As associações de previdência, coso dos múltiplas os- 

socioções muiualistas e caixas de socorros predominantes 

no segunda metade do século passado. algumas das 

auais oindo subsistem. 



4. As associações profissionais. muito ligados ás ante- 

riores, de que foram em muitos casos uma derivação. atro- 

vés da sua iransmutação em associações de classe e 

depois sindicatos, seguindo as prescrições da lei. que 

para este tipo de universo sempre se mostrou muito rigi- 
da, denunciando o medo da acção operária, vista como 

a *classe perigosa,. 

5. As associações empresariois, hoje vistas essencialmen- 

te como potronais. mas que noutros tempos, nõo esquecen- 

do este vector, tinham também outros centros de interesse, 

tanto mais que, na orgõnica carporativa, foram uilropas. 

sodos pelos grémios e correrom o risco da dissoluçõo. 

6 .  As associoções culturois e cientificos viradas paro a 

difusão e fruiçõo da cultura, do ensino e/ou do investi- 

gação. 

7.  As associoções recreativas ligadas ó fruição do lazer 

em diversos vertentes. desde o turismo, o gastronomia, 

as festas, os convivios. 

8. Os clubes desportivos, ligados a prática dos exerci- 

cios físicos ou oos espectóculos desportivos. 

9. As ossociaçóes de entreoiuda nos dificuldades, camo 

os bombeiros, as ligas de amigos. 

10. As associação para mobilizaçõo de vizinhonços, 

como os comissões de morodores. 

1 I .  As cooperativas, uma linha seculor de entreajuda e 

posicionamento co/ectivo como alternativo ás regras do 

mercado. de que sõo exemplo os cooperotivos de con- 

sumo ou de hobitoçõo. 

12. As fundações. enquanto instituições filantrópicas 

com fundos privativos e gesiõo próprio, direccionadas 

pora determinodos obiectivos, predominoniemente de 

ordem culturol e cientifico, e que ogora se multiplicam 

como solução pora flexibilizor o gestõo de vários em- 

preendimentos. 

Cloro que para alguns cosos haverá sempre um conjun- 

to de interrogações subliminores: a sua acção ainda e 

eficaz? como se corocterizo verdadeiromente o suo exis- 

téncia;! constitui uma forço vivo de ofirmaçáo ou apre. 

senta uma existência por inercio residuol? Nõo íorei, 

naturalmente quolquer balanço deste tipo, tonto mois 

que a minha postura só pode ser a de um observador, 

a de alguém que do exterior olha pora as instituições pora 

Ihes captar a fia histórico, recorrendo paro isso oo es- 

tudo documental de algumos delas. mos sem pariicipor 

pessoalmente da sua vivència interno. dos suas dificul- 

dades, exigências e resultados. 

Imersas nas flutuações do movimento sociol, agrupando 

e mobilizando pessoos com vista a determinodos obiecti- 

vos. que podem ser os mais diversos, as instituições são 

necessoriomente activos. procuram ganhar adesões, cha- 

mar a atenção do público em gero1 ou de determinados 

sectores. bem camo das grupos politicamente dirigen- 

tes, o que ocontece em níveis de consecuçõo bastante 

diferenciados. Assumem quase sempre de inicio umo 

ocção critico. ou mesmo reivindicativo, perante o siste- 

mo. que se procura pelo menos rentabilizor ou optimi- 

zar, se bem que essas otitudes seiom muitas vezes ex- 

plicitadas por posturas de acção integrodoro, procurando 

desenvolver uma funçõo vicarionte no sistema social, col- 

matando lacunas observadas e. logo. denunciando omis- 

sões. Ou então assumem uma clara assunção de res- 

ponsabilidades e protagonizam iniciativas nas vários 

campos onde se faz sentir a necessidade ou o oportu- 

nidade da acção caleciiva. Uma certa dose de pro- 

selitismo q.b. é, pois, um tempero essencial para a 

implementaçõo de alguma iniciativa. que em determi- 

nadas situações pode aparecer como excessivo, en- 

quanto a suo ausência retirará qualquer veleidade de trans. 

íormaçõo. 

Nesta medido, em qualquer mapeomento institucional, 

o questionário passorá sempre pelo esclarecimento de 

alguns vectores básicos. na interrelação discurso/práti- 

ca. Desde logo. o da identidade significativa - quem 

representa realmente. em nome de quem fala, que inte- 

resses protege ou defende. Depois. o dos sentidos da suo 

oposição. o razõo de ser da sua existência, o pora quê, 

que problemas. bloqueamentos ou inêrcios enfrento. E 
ainda importa questionar o enquadramento filosófico ou 

ideológico. os valores inspiradores. as representações 

próprias sobre a função social que Ihes cabe, aspectos 

que contribuem para a esiruturaçãa do seu discurso ofi- 

cial e que. geralmente, transformam todas as instituições 

em cruzadas de bem-fazer. 

Este questionamento prévio relativo o identificoçáo dos 

instituições permite desde logo entendê.las com confi. 

gurações de poder. nas suas variodas modolidodes, por- 

ticularmente no dominio simbólico, e como cenórios onde 

diferentes actores representam diversos popéis. As dife- 

renças de poder e de posição social constituem, de res- 

to. uma condiçõo indispensável e necessório paro que 

certos fluxos de solidariedade possam ocorrer e, ossim, 

justificarem-se e legitimarem-se. através da ocção concreto 

e da investimento emocional. 
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soluções entrevistos por beneméritos que odopiovom 

perspeciivos mois loicizonies, em que se destocom os bro- 
sileiros de retorno tão conhecidos como o Conde de Fer- 

reiro, Borõo de Novo Sintro, Rodrigues Semide ou Mon- 

teiro dos Sonios. Assim. ao lodo das missos, dos dotes 

ás noivos pobres, dos refeições 00s presos, do hospitol 

geral e dos recolhimentos poro órfãos e indigentes, sur- 

gem hospiiois especiolizodos, bairros sociois. estobele. 

cimentos de ensino numo densif i~o~ão do 

rede ossistenciol que não está isento de problemas no 

suo gestão e monuiençõo. 

A Misericórdio do Porto é um exemplo vivo do puionço 

do filoniropio norienho, ao lodo de muitos outros esio- 

belecimenios de menor dimensão: elo. pelo suo gron- 

diosidode e pelo acção efeciivo que exercia. pelo ga- 

rantia que dava de perdurar e cumprir, quer os dooções, 

quer os requisiios ossociodos [os missos por olmo e es- 

molas em tempos cerios), constituio o grande rio pora onde 

corriom todos os ofluenies de piedade caiólico. congre- 

gando desto formo um poirimónio considerável, chomon- 

do o si  fortunos individuois ás vezes difíceis de colculor, 

numa consteloção de dádivas, onde os emigrontes do 

Brosii tiveram um popel de destaque. 

Reloiivomente o fiionlropio poriuense. voie o peno recor- 

dor aqui Rodrigues de Freitos, num texto de 1880/08/07 

[Novos Páginos Avulsos, p. 471: 

Pode dividir-se o pois em duos regiões muiio disiinios, 

quonio o cosos de beneficência: o do norte e o do sul; 

no primeiro o liloniropio poriiculor iem eregido numero- 

sos osilos de voriodo espécie; o ouxílio do tesouro é oí 

quose nulo; no segundo sucedeu exociomenie o coniro- 

rio: o Esiodo leve de fozer o que o inicioiivo poriiculor 

não soube reolizor 

Ou o Visconde de Vilorinho de S. Romõo, que no seu 

opúsculo sobre os instituições de beneficéncio e associo- 

ções de previdência relativos oo operoriodo do distrito 

do Porio [Economio Sociol, 19041, mostrovo como este 

distrito suploniovo qualquer outro em Portugol. quer em 

número de instituições. quer em rendimentos nos inícios 

deste século. recenseando pouco menos de duas centenos. 

entre creches, osilos. ordens terceiros, misericórdias, hor 

pitois. recolhimenios, socorros mútuos e cooperotivos. 

Se o Sonio Coso do Misericórdio, pelo suo groiidiosi- 

dode moteriol e humano era o ploioformo de redistiibui- 

cão certo poro conolizor o filontropio porticulor, o seu , , 

apego oos volores religiosos e o exclusivo conolizoçõo 

poro os sectores de desprotecção sociol ocobou por 

constituir um0 limitação; sobretudo depois que o Estado 

criou condições instiiucionois poro o crioçõo de novos 

eniidodes - os fundações. correspondendo estas o no- 

vos fórmulos de gesião privado. Primeiro como .pessoa 
de utilidode público odministroiivo~. pelo decreto-lei 

3 1095 de 3 1 .12.1940, como cinsiituto de uiilidode 10- 
cal. no ãmbiio do ossisiêncio sociol, submetido á tutelo 

do Esiodo. no porte orçomentol e deliberotivo. 

Depois, com o pressão de iniciotivos individuois [o mais 

significativo, o de C. Gulbenkion, iestamenio de 1953. 

reconhecimento público de 19561 e com o exemplo es- 

trongeiro. nomeadamente o dos Esiodos Unidos e poí- 

ses nórdicos, reconhece-se o figuro jurídico do 'fundo- 

ç ã o ~ ,  como pessoa de direito privado, primeiro em 

decretos de excepção e depois no Código Civil de 

1967, como formo de não cborror um coudol que tem 

estodo o engrossar., nos polovros de Morcello Coeto- 

no. referindo-se oo verdeiro ~ b o o m ~  dos onos 60. que, 

por esto vio. possou o conolizor o filontropio poro nichos 

desfovorecidos socialmente ou poro iniciotivos culturais 

e cientificos. 



E o Porto tem estado desde o inicio bem representado 

nesio corrente, mais uma vez com base na espontanei- 

dode de cidodãos norienhos [Narciso Ferreiro, Engqn-  

tónio de Almeido, irmõos Cupertino de Mirondo], ou 

seja, mois uma vez o iniciotivo privado o sustentar esta 

correnteSeria difícil compreender muito do vitolidode 

culturol do Porto nos decodos recentes sem se encarar 

o apoio logisiico e de rectaguarda destos fundoçóes: ex- 

posiçóes, congressos, colóquios. ediçães. oudiçòes mu- 

sicois, premios escolores. opoios à investigoçõo e mu- 

seus específicos têm constituído umo importante linha de 

ocçõo nesta área. Nesta perspectiva, os fundações são 

já insiituições tradicionais que ocupam, poi  direito pró- 
prio, um lugar relevonle no estrutura e na animação cul- 

iurol do Cidode. 

Em sumo: os instituiçàes tradicionois. nos mois voriodos 

sentidos. têm desempenhado um papel de voluntoriado 

social e de coptoção do oltruismo que a sociedade li- 
beral e indusiriol. muito marcodo pelo onomio e por lor- 

gas franios de morginolidade social. nõo tem podido 

dispensor. A mobilizoção ossociativa neste contexto tem- 

-se coniigurado como um autêntico processo de micro- 

-regionolização social, no medido em que nos diversos 

cenários do inieracçõo ionio oculta como revelo. dan- 

do mais valor ao que une do que ao que separa, privi- 

legiando os resultados mois do  que equacionar as cou- 

sos. numo funçõo de coesão social. Por outro lodo, o 

imediatismo da acçõo. virado poro a resoluçõo de ca. 

sos concretos. evidentes e urgentes. assume um corác- 

ter consensuol que une os sensibilidades mois diversos, 

desde os que pretendem openos corrigir os excessos do 

sistema social o muitos que o pretendem tronsformor, 

conseguindo.se deste modo mobilizar segmentos impor- 

tantes do tecido social. 

Mas numa fase de mutoçõo, em que as sociedodes se 

vêm assumindo como programáveis. onde o egoísmo e 

o efémero proliferam. onde se esvaneceu a crença no 

transcendente ou no finolismo secular, onde a reparti- 

ção do bem-estar se defende que seja reolizodo a par- 

tir do bolo comum representado pela fiscalidode eleva- 

da, que cenários se desenvolverão para a solidariedade? 

Estarão os instituições tradicionais condenados a trons- 

formarem-se ou a dorem lugar a fórmulos mercantilistas 

de prestação de serviços otenuodos  ela atribuição de 
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subsídios governomentois. jogando foro os instintos de 

solidariedade individual? Que efeiios perversos poderá 

ter o prático de subsídios governameniois. oindo que 

susientados em proiectos específicos e locolizados? 

Eis um debate que importo relonçar tonto mais que hoje 

já se nõo ossume tacitomente o perspectiva funcionoiis- 

ta de que cada instituiçõo se existe é porque desempe- 

nho uma função. mas se odopio a posiçõo de que cada 

instituiçõo deve demonstrar e tornar evidentes as razães 

do suo próprio existência. Debate tanto mais importon- 

te quando se pretende umo cidode boa 

para viver que nunco o será se nõo re- JORGE 

presentor um espaço de acolhimento e de FERNANDES 

froternidade. ALVES " 

Trabalho no õmbiio do proiecio <Esiruiuras sócio-económicas 
e indusirializoção no Norte de Poriugol Isecs. XIX-XXI*, pairoci- 
nado pelo JNICT. 
" Faculdade de Letras da U. do Porto 

( 1 )  Umo versão inicial desie iexio foi apresenioda numa das ses- 
sões (As inãiiuições irodicionois do Cidade do Por101 do ciclo de 
debotes ~Porio: Umo cidade boo para vivera. orgonizodo pelo 
Fundação EngWntónio de Almeido. em 18 de Fevereiro de 
1 997. 


