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Em 9 de Jiilho de 1832, D. Pedro entrou com as suas tropas na cidade 

do Porto. CIII ano depois, e111 26 de Julho. deixou a cidade, dirigindo-se com 

os correiigion5rios para Lisboa. Entre estas duas datas, o Porto esteve sujeito 

a um longo e doloroso cerco. Em 2 de Julho de 1833, uns dias antes de par- 

tir para a capiial, o príncipe regente fora eleito provedor &a Misericórdia local'. 

No decorrer do cerco do Porto. por <]uestões de operacionalidade, a reso- 

luqh  cios problemas citadinos, que eram muitos e con~plexos, foi entregue a 

diversas Comissões - à Cornissào Municipal, i Coniissâo Encarregada da 

Construçâo de Moinlios, à Coinissio de Recenseaiiiento, i Coniissão dos Aho- 

Ietainentos, à Coniissio Sanitária, à Coniissâo de Perdas e Danos. 

A Comissio Miinicipul, inicialmente constituída por três meiiihros, subs- 

tituiu a tradicional vereaqâo camariria. Cabiam-ilie, aprosiinadamente, as fun- 

ções da sua antecessora. 

A cidade sitiada tinlia falta de alimentos. Por isso, a Coiiiissão Encar- 

regada da Constmqão de Moinhos, mal toinou posse, procurou instalar os 

referidos engenhos nos cursos de água da cidade. Neste sentido, pediu ao 

inglês Diogo I'rougliton, ein 11 de Setembro de 1832, que permitisse o 

aproveitamento clas águas que corriam na quinta que trazia arrendada'. Ein 

4 de Oiitiihro de 1832. fez o mesmo em relaqâo áqiiekis que pertenciam ao 

inglês Tayiori. 

Por mais de uma vez se reclamaram alin~entos. Em 1 de Maio de 1833, 

a Comissão Miinicipal autorizou a distril>ui~ão de hacalliau pelos moradores 

àa cidade4. A Misericórdia, doutra vez, em 10 de Julho do mesmo ano, pediu 

' AHSCMI' (Aicjiiivo iiistórico da Santd Cisa da Misçricói<lia do I'oito). Livro ile To. 

1iig.s ilas Elei~>i~Om, p. 97. 

Alihll' (r2iquii.o Histórico Municipal do I'orro). 1'ere~i~Oi.s 1832-1834. pp. 34-35, 

' Alihl, ibideiii. p. 43. 

i AI-IIP. ibidctti. p. 139i', 



25 quintais de haca1li:iii p;im aliinentar os seus doentesi. Ein 23 de Março de 

1833, o iliique de Biagan~a mandoti reduzir a iiiet:ide os direitos de impor- 

t a @ ~  dc I>acaliiau e di- arroz". As aiit«rid;ides tivei-aili taini>ém de se liaver 

com os especiiia<lores que escondkim os géneros. coiii vista a tirar deles o 

iii:ixiiiio proveito. 1';ira os coinl>ater for;ini prop«st;is \~árias soliieòes. 

Ein Dezembro de 1832, <irdenoli-se a criação de iim del>ósit« ou nier- 

cado geral. nuiii terreno pr0sinio da Rua do Mirante. propricda<le de José 

Ribeiro Braga, no qual os prodiitos poderiaili ser vendidos pelos donos a pie- 

$os justos c iazoiveis. Mas. a i>ropost% nji) alcançou o que sc pretendia. Pou 

isso, iiieses depois, em M;ii<i do ano segiiinic, a Coiiiissào klunicipal pensoii 

eiil coinprar, i ciista dos pról>rios meml~ros. os génen~s que serkaiii vendidos 

seiii lucro, ahaten<lo-se apenas os direitos c as despesas'. 

A cidide tinha. iaini>éiii, kiiiu de com!>ustíveis. Estes. por vezes, eiain 

coiisiderados mais necessários que os alinieiiros. Eni 20 de A!>ril de 1833. o 

reitor do Colégio dos Órfãos afirnta recear mais a faira de lenha que a cio 

pio,? Para correspon<ler às carêiicias d;is popiilaçòes, a Coinissão Municipal 

autorizoii ein 15 de Fevereiro de 1833 a distribui('ão de 22 ái?,orcs. por insli- 

tuições de assistêiicia <ia cidade que delas necessiravani. as qiiais tinliain sido 

abatidas. pr«posiradamentc. l i a  Conloaria. Desta dislril>uiçà« vierum 21 benefi- 

ciar os hospitais inilitares reunidos. os Iiospitais <ia blisericórdia e <i» Carmo, 

o Colégio dos iLleninos Órf5os, a Coniissão da Sopa EconOiiiica? 

Os quartéis e os hospitais militares tiniiani falta dc roupas i- de enxer- 

gas. os soldados de vestuário. I'rocedenm-se a requisiçòes, organizaram-se 

peditòrios. para os quais coiitriI>iiiraiii a Coiniss50 bliinicipal, ctiniissòes de 

freguesia. comuniciades religiosas. corporaç6es de artes e oficios e o píibiico 

ein geral. 

Ein 1833, deflagroii na cidade do I'orto, o cbulem i~~oihlis. Iiitrodiizida 

no (lia I <ie Janeiro. em S. João &i Foz. por niilitares belgas vindos no I>:irco 

a vapor LoizcIo17 ~M~fi~chni~t. a doenca encontrou, na cidade, con<iições propi- 

ci as . . d siia . propagaç20. As inllindícies enm, coin frequência. atiiacks para a 

.4IISCMP. Livia I." d>lcliis da .Si~esc~. p. 89. 

"~iihll~. Pr6pi?/#i ri." 27. p. '131. 

' AilhlI>. i>i6/>ricls. n." 27. pp. 19-23; n? 28. pp. 230. 2 3 0 ~ .  239. 

" \lihlI>. I>>.6prir», $3: 28. p. 32. 

%\ll>Il~. ni;pric,s, n u  27. pp. 253. 282. 
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ri;r As circunstâncias do Cerco. com a abeitura de valas e trinclieiras, fize- 

ram piorar a situação. Coin a intencào de enfrentar a epideiiiia, crioii-se e111 

I de Fevereiro de 1833 uiiia Coiiiissào Sanirária. Esta Coiiiiss,io propos a lirii- 

peza das cas;is e das ruas. a demolição de trinclieiras no interior da cidade. 

a piihlicacào de uma brochura sol>re a cólera, sugestões que furain pronta- 

mente execiitadas, rnas r;imhém a constriiy2o de cemitérios, coni vista a pós 

termo aos enterranientos nos templos ou aclros dos i~iesmos'~. A este propil- 

sito. D. I'cdro aprovou a constriicão de dois cemitérios que deveriairi ficar em 

extremos opostos da cidade e ordenou, ein 10 de Junlio de 1833, a constru- 

cão ele um deles na qiiinra do  rioi ia do". A ohrigatoriedade de iitilizayão de 

cemitérios púI>licos levantou, como se sabe. miiitos protestos e clemorou o seu 

tcmpo a c(1ncretiz'r. 

A epideiiiia do choier61 ~iorl~ris  prop;ig»ii-se, a partir de S. João da Foz, 

peias freguesias do I'orto de hoje, de Massareios, Miiagaia, S. Uicolaii. Santo 

Ildcfonso. Sé, Viti~ria e Cedofeita. Atin~iu o apogeu ein fins de Fevereiro, rliriii- 

nuiii. eiii princípios de Março e recrudesceu, de forma intensa. e111 meados 

de Al~ril. Em 22 de Agosto, foi considerada extiiita. Para (1 tratamento dos 

;ifectados pela cólcra. as ;iutorida<les recorreraiii aos hospitais existentes nu 

ciciacle - hospitais iiiilitares, Iiospirais de Santo António, de S. Francisco, do 

Terso e Caridade, do Cariiio, mas t;inihém a outros criados para o efeito. c«nio 

i) de Nossa Senhora da Glória, na Foz. o de S. Bento. igualmeiite n:i Foz, e 

o de S. Peclro de Alcântara, inst:il;i<lo na Brévia rios Congi-egad»i, que ficavii 

lias vizinlianças da actual Riia de ~liiselmo ~raancamp". Eni consequência da 

epicleiiiia teriam sido afectadas nas fregiiesias, que Iioje krzem parte do espafo 

iirhano, 9371 pessoas - cerca de 20% cki ->opuiaçâ« -. clas qiiais niorrcraiii 

3612, 1593 lios Iiospitais e 2019 nas paróq~ias '~.  

Rias. (1 i'»rto sitiaclo esteve, desde (I principio, siijeito ;i oiitro iiifortúnio. 

As baterias, particularmente as localizadas eiii Viia Yova dc Gaia. boiiihar- 

dearam a cida<ie. As granadas e as 1101nb;is afectaram um:% irea iirhana qiie 

ia desde 0 rio Doiiro p;ira o iiiterior até Vilas. Cedokit:~, Saiito Ovklio, Santa 

Catariiia. I'articulurinente Ragelaclas foraili as ru;is da Uuiihari:~. Uel«iii«iite. Flo- 

"' hH&Ii'. i>rii[>iiiis. li!' 2.3, pp. 12,. 386. 

" aiihii'. l'rúj>ri<t.s, r!' 28. p. 340. 

" i(eiri1iii-i« dit Co>,ti,ss80 ,Soiiiiiiiririu. pp. 6-33 e iii.ipas ;inea<is 

lbiiie»,>. p. 29 e iiicipas cincios. 
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res, Mercadores, sollre o Muro da Ribeira, S. João. Muitos dos moradores tive- 

rani de se refugiar nas paires altas da iirl~e ou em locais onde acliavarn aco- 

llliiiiento. O próprio D. Pedro deixoii o Palácio dos Carrancas. na Rua dos 

Quartéis, para se retirar para a Rua de Cedofeita. Mesmo aqui a seguiança 

não era total, pelo que o regente pensou em mudar-se para a Boavista"'. 

Com vista a inileiiinizar os lesados, vítimas dos bonibardeamentos, cons- 

tituiu-se uma Coiiiisião de Penlas e Danos. Nos três hairros em que se encon- 

trava dividido o Porto - bairros de Santa Caiarina. de Santo Ovidio e de 

Cedofeita - comissões própiias, uma para cada liairio. recel>erani 1320 pedi- 

dos de indeiiinizaçào, algiins - alias poiicos - sein fundamento. I'ara os suhiir- 

bios da cidade constituíram-se. taml~ém, comissões coiii o mesmo propósito". 

O espaqo Iiabitável do IJorto f»i, desta forma, reduzido pelas I~omhas lan- 

çadas pelas baterias iniguelistas. Algumas liahitações foiani. também, afecta- 

das por incêndios. mas outras circunstâncias fizeram diminuir o referido espdC0. 

O Porto tornou-se, momentaneamente; sede do governo liberal, com as suas 

diversas repartições. local de concentração de tropas, nacionais e estrangei- 

ras, refúgio de muitos simpatizantes da causa. Para acolher os militares e os 

refiigiados. constituiu-se uma Comissão de Aboletamentos. A tarefa de ariaii- 

jar aiojamento não foi fácil. De permeio, surgiiAin numerosas questões pelo 

facto de os aholetaclos reivindicarem n~elhores aposentos e aqueles que os 

acolhiam se iulgareni vítimas de abiisos. 

O Cerco do Porto, com o seu cortejo de destriiições, fome e morte, 

afectou profundamente a vida das populações e da cidade. Para combater a 

fome foi constitiiída lima Sociedade Phiia~zt~opica ou Conlissüo da Sopa Eco- 

~zÓ?nicc~, como também lhe cliainaram, com a inissão de fornecer refeições 

aos habitantes carenciados. A distrihuição de alimentos inicioii-se em 7 de 

Fevereiro de 1833 e terminou em 31 de Dezembro do mesmo ano. Nos momen- 

tos mais difíceis da crise, chegaram a distribuir-se quase 6000 ra~ões diárias. 

Os meses de maior distribuição de rações foram os de Maio (158 5901, Junlio 

(162 484) e Julho (172 5181, o que nos testemunha os períodos de maior difi- 

culdade por que passou a sociedade portiiensei6. 

'" AiiMi'. Receiiier<i~zenlo do Boir,n de Ce'IoJeifa. p. 272. 

'j AHMP, Co>iiissNo de Liqt<iiin~üo de Fezias c Daizos - Bairros de Cedojeiia, Saiirn 

Cnl'#>rnn e Sn>ilo Ouirlia 

' I  I{elrilÚrio da Co:o,ftirsCio Scitiilúria, pp. 13-14. 
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A Sociedade Philantropica contou, entre outros, com os donativos em 

dinheiro ou em géneros de estratos da sociedade portuense e lisboeta, de 

súbditos ingleses residentes no Porto e de contributos provenientes da pró- 

pria lnglaterral'. 

A recuperação da vida normal da cidade foi lenta. Em 5 de Março de 

1834, a Misericórdia canceloii a saida da procissão das Encloenças, a que estava 

estatutariamente obrigada, devido ao estado decadente dos reditos da Santa 

Gaza-, por haver falta de Irmãos para a condiição dos andores e das insígnias 

e por causa das igrejas não estareni capazes de a receheri! Em 1 de Abril de 

1835, a situaçâo mantinha-se. Assim, pelo facto de não haver exposição do 

Santissinio na maior parte das igrejas, por onde a procissão costumava pas- 

sar, e outras estarem mesnio abandonadas, foi a cerimónia adiada por tempo 

Desde 1646 que a Santa Casa da lvlisericórdia do Porto se regia pelos 

mesmos estatiitos. De acordo coiii o Compromisso de 1646. a institiiição 

era dirigida por uma hlesa, simbolicamente lormada por 13 membros. Todos 

os anos, em 2 de Julho, deviam realizar-se eleições. no decorrer das qiiais 

os Irmãos presentes indicavam, verbalmente, os nomes de cinco Irmãos 

nobres e de cinco Irmãos oficiais que o escrivão lancava em duas palitas 

separadas. Os nomes dos cinco Irmãos nobres e dos cinco Irmàos oficiais 

mais votados, agrupados em cinco pares, formados cada iim deles por iim 

Irmão nohre e por um Irmão oficial, este tirado 5 sorte pelo primeiro, 

constituíram os eleitores. Competia-lhes nomear o proue<lor. o escrivão du 

Mesa e os onze coiiselheiros. Os nomes dos escolhidos seriam lanrados em 

cinco pautas, tantas quantas os griipos de eleitores. Eram eleitos os que obti- 

vessem o maior niimero de votos. Em casa de empate, escolhiam-se os que 

tivessem sido nomeados nas primeiras pautas; quando alguém indigitado 

para provedor ou escrivão de Mesa recusava o liigar, os eleitores teriain de 

fazer nova escolha. Esta disposigão não se aplicava aos conselheiros em 

relaçião aos quais não era preciso nova eieiçio, pois bastava retirar da 

pauta o nome do Irmâo que a seguir tives~e maior número de votos. Assim, 

t 5  I<t ~laionu . . da Cot?ilssâo Sutiitririu, p. 14 e mapas anexos: AilMl'. Litiro I.<' de ~ilisce- 

iü>zeci ~Çl<rniicoiiu, p. 118. 

li AHSChlP, Limi, 7:' de Ler~i/>rurlças, p. 46v. 

.AHSCIiIl'. iDide,ii, p. j l .  



os Irmàos. l;le ;icor<lo coiii c> Coniproiiiisso de 1646. p;irticipai~aiii ii:is dei- 

çües inc1irect;iniente. escolliendii os dez eleitores2". 

h Irmandade &i Saiia Casa d;i Misericórdia do l'ono liiiii:, ciii 1833 

kllta de IrnGos, pelo facto cie iins se terem aiisciitado e oiiiros se cncontra- 

reiii em ariiius. h instiliiição resolveii, por issii. ciii 30 de Jiinlio desse ano. 

aceirar lia Mes:i pessoas iiiflrientes da cidade que nào íossem lrmãos. pas- 

sando :I sê-I« rima vez eleiros. D. I'cdro. por alvai-á de 1 de Jrillio cie 1833 

pertencia ao l~oder régio raíificai- a1ter:içiies a o  Coniproinisso -. ;ipi«vou a 

justifica~ia iiiova$ào" 

liiii 2 de Juili(> de 1833, coiiio disseiiios. o príncipe regente fc~i eleito 

1>rl;1ve<loi- da Senta Casa da Miseric0rdi;i cio I'«rto. A iiistituicãi~ ~>rociiri~ii. 

sempre, a« longo dos teiiipos. ter na siiii direcção pessoas de presiigio e cle 

inflii?ncia. Os eleitores leinl>r:iram-se cla pesso;i cio diiqiie dc Unigansa qiie 

I,.- .i iciia .> . .  de um ano defendia a cidade e qiic, de futrin>, ilies poderia vir a 

ser úlil. L?. I'edro nào era Iriiiào cla hliseric0rl;lia. mas o alvaiá recentemeiiie 

piil~iic:ido va1id:iv:i a escollia. 

O regente aceitoii o cargo e no <lia 6 de Jiillio toriioii posse do Iiigai- iio 

Hospital cie Saiito Antbnio, onde por <iiiest6es de segiiraii(.a se tinha estal>e- 

iecido a Secretaria e a Casa LI» I>es~)iieI~~ da h'liscricúrdia. Foi a primeini e a 

iiltiiiia vez que participoii niiiiia sessào <ia hlesa". Yl;i dia 26 de Jiillio. [>artiti 

par;i LisI>«a e niinca iiiais i~oitori a presidir à instiiiiiçãci que c) elegera. 

Na ausência teiripoiaria de um provedor. c1 lugar era descinpenliado 

n«riii;ilinente pelo escrirão da Mesa. Assiiii aconteceu diir;iiite a aiisêiicia 

cle D. Pedro. Mas. cciino se aproxini;isseiii ;rs eleicües do ano cc«iióririco 

de 183.i-1835. a hlisericórdia prociiroii iiiiia solii~5o insliliici«iiaI p;ir;i iiina 

ausência qiie entendia ser clefinitiva. Coiii efeito. desconliecia-se a v«ntal;ie 

do regente que poderia sei- reeleitci sem o desejar: por oiitro lado, seria 

indelicado sul>stitrii-lo sei11 »iii7ir a sua opiniào. Resoiveii çntão a ,Clcsa 

propor-llie o título de provedor nato, nomçando-se p;im o sul>stiiuii- uiii 

vice-pro~~edi~r. 1'0s alvará cle 9 de Jiiniio de 1834, D. I'el;lr« aproir«ii a aite- 

ração e aceitou c> cargo. Crioti-se, assiiii. na história insritiicion:il da hlise- 

ric6rdia uma situaçào noira que s6 veio a ser rest:ibelecicl:i eiii 6 de Abril 

'" Coiiipiuiiiis.s<i i i d i  .lfi,~eio,cii,di~i i10 I'oiru. 16.í6. pp. 13-15, 
" AtlSC\II>. Li#>« iie ?i.i?iim dtis Ziei~.Ürr lpp. 17. 97i: Lii:rv I!' <I>l~liis iiri diesci. p. 88r. 

'' hl~lSChll>, Liom i!' d>lclii,s <Ia .iiesa. p. 89; iii:m 7" rle Lc~ib i r i i?prs p. 2 .  



de 1836". A pastis (10 ano económico de 1836-1837, ;i Misei-icónlia voltou 

;i ter como dirigente iiiiximo um psovedor2'. 

Eiii 24 de Seteiiil>ro de 1834 morreu 11. 1'ecIi-o. A hlesa, eiii sessão de 26 

de Junho de 1835, prop6s qiie se mandasse f;izer o retrato do regente eni 

corpo iii~ciso'~. O <liiaclro <ia aiitoria de José Alves Ferseii-a Liliia estava pronto 

e111 1636. Xeie. numa iaiicka enm lugar de destaque. si» referidos os principaib 

contrihur<>s (I» príncipe segeiite a f:i\~»s da instituicão ile que for:i clisigeiite 

iii'ixiiiio. Cciiii efeito. lia I;iiida, podeiii ler-se as segiiintes ~palavsas: 

\'a vesdade. na única sess50 d;i Mesa eiii qrie p:irticipoii. D. lJedro. sen- 

sil>ilizacl« pe1:i falta de isiiiãos e pekis dificiil<l;ides ecoii6iiiic;is d;i iiistitiiiçâo, 

psop% (que se convidassem. para confiades. as pessoas (ia ciciade. ci>rii pos- 

ses. A siigestão f«i aceite e dkis (Icpois i1111 dos Irmãos (ia hli's;i foi enc;isie- 

gado de elaboras tinia lista clc potenciais confiades. ;i qiieni se eiiviariaiii cziitas. 

con\4il;indo-os a acleiireiri ;i Santa Cas:i da hlisesichicli:~~'. 

Eiii coiiscqiiêncki cio Ccsco do Posto. o iiíiiiieso de eiilesnios entr;id«s 

i10 Hospitnl de Sunto hntónio tiii1i;i ;iuinenrad« iiiiiito. passaii~lo ile 2283. e111 

1830. para 268.4 em 1811, 2882 eiii 1832, í?37 eiii 1831. dcc:iind« para 1815 

e111 1834'-. A %int;i Casa. pela sobrecarga de despesas c pi>s deixis de rece- 

hcr o que lhe es:i devido, ;irsavessaira si.i-i:is dificuid:ides. Os eiiiprkstinios ;i 
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que teve de recorrer, entre Agosto de 1833 e Janeiro de 1834, no valor de mais 

de 7 contos de réis, comprovam o que acaba de ser dito'! A proposta cie 

D. Pedro de dotar o Hospital de tima nova "paiira de Dietas econóinicas, e 

aclequadas ao novo methodo do curativo foi, por isso, bem recebida. Dias 

depois, propôs-se a formação de uma comissão, presidida pelo próprio médico 

cio príncipe regente, e constitiiícla tambem por dois niédicos da siia con- 

fiança; por dois médicos do Hospital, pelo da Cadeia e pelo das Órfãs. A pauta 

foi apresentada à IvIesa em 14 de Agosto de 183329. 

Mas, a importância de B. Pedro e do molrimento que ajudou a implan- 

tar foi bem superior ao percebido, na altura, pela instituição. No decorrer do 

absolutisiiio, o poder político interferia, coin frequência, na vida da Santa Casa, 

impondo provedores o11 protelando eleições. Considerando apenas o período 

a partir de 3750, o qiial estudamos mais atentamente, verificamos que até iní- 

cios do século xix os provedores ultrapassaram o período de gerência esta- 

tutariamente estabelecido e foram, por vezes, nomeados pelo poder central. 

Dos anos económicos de 1767-1768 a 1773-1774, a Mesa é reconduzida por 

ordem de Sua Majestade; no ano económico de 1774-1775. João de Aimada 

ordena qiie nÃo se proceda à eleição da Mesa sem ordem de Siia Majestade: 

em 1775-1776 e 1776-1777; a Mesa é reconduzida por ordeni de Siia Iviajes- 

tade. No deciirso do reinado de D. Ivlaria I, as interferências régias na insti- 

tuição são constantes, adiando eleições, reconduzindo, norneando Mais tarde, 

em 1828-1829, o regedor das Justiças da Reiação e Casa do Porto controla as 

eleições, admoestando que não se deveria votar em pessoas que tivessem 

servido a causa anterior. A partir do ano económico de 1810-1811, escep- 

tuado o episódio iniguelista, 3té ao ano de 1850-1851, limite do nosso rstiiilo, 

as eleições decorreram sem interferências do poder real, a 2 de Jullio, e no 

respeito pelo Comp~o~nisso"o. 

O Coinpromisso de 1646 tinlia sofrido algumas adaptações ao longo dos 

tempos. A Santa Casa, influenciada pelo movimento reformista liberal, pre- 

tendeu dotar a instituição de uns novos estatutos. Para o efeito, o Definitório 

de 31 de Julho de 1833 autorizou a formação de uma Comissão. Mas esta não 

lR AHSCbll'. Liuro 7" de Lembia?z~a-ns, p. 43". 

AHSCMI'. Liaro 1" dXclar da ~bfesd. p. 89. 

l0 AHSCMP, Liiro de EleicUes da ,Çle,5a, 1643-1772; Livio dos Ternios das Elei~ões da 

,Çle.sa, 1773-1852. 



se entendeu. A instituicio pensou, então, que o trabalho de riiii único Irinão 

seria mais produtivo. Inclinou-se para João l'edro Ribeiro, Irmão da Casa, lente 

da L'niversidade de Coimbra e liomem de prestígio no domínio da Jurispm- 

ciência. Mas, pelo facto de se encontrar velho e doente, declinou o convite. 

A instituiçào encarregou, de seguida, o bacharel João Pereira Baptista Vieira 

Soares, advogado da Relação, de levar a boni termo a tarefa. Em 1838, foi 

piihlicado tini projecto de estatutos da sua aiitoria - o Projecto de Reforrna e 

Aditaiiienro do Coiiipromisso da Misericórdia do Porto. 

Coni vista a pronunciar-se sobre o referido projecto, a Santa Casa nomeou 

uma Comissão constituírla pelos confrades Dr. António Alexandre Rodrigues 

cl'Oliveiia, Manuel Pereira Gliiiiiarães e Joâo 'Jogueira Gamlra. Mas o traba- 

lho foi considerado confuso e pouco inovador. Por isso, a própria Comissão 

redigiu iirii novo projecto qiie veio a ser iiiipresso em 1839. Este projecto era 

mais ~rroj:ido que o anterior e propunha mesmo o sistema de eleigão directa 

da klesa, através da votaCâo de todos os Irmãos. Contudo, ainda não foi desta 

que a Misericórdia foi dotada de novos estatutos3'. 

No essencial, a presença de D. Pedro na Misericórdia do Porto, junta- 

iiiente com o movimento que representava, teve o mérito de conscienci 'I I '  1221 

os Irmãos para os seus direitos e deveres, ao mesiiio tempo que os estiinii- 

lou a adaptar os seus estatutos à nova orde:n política e social. 






