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A evolução histórica
do ensino das Ciências
Económicas em Portugal

Descendendo da Aula do Comércio, criada
em 1759, o ensino das Ciências Económicas
em Portugal sofreu, ao longo de mais de dois
séculos, uma evolução que, através de nume-
rosas vicissitudes históricas, metamorfoses e
ramificações, o trouxe até à situação em que
presentemente se encontra, 0 conhecimento
dessa evolução interessa sobremaneira para
a melhor compreensão da sua estrutura
actual e, eventualmente, das suas perspecti-
vas futuras.

1. A Aula do Comércio, sua grandeza e decadência

O ensino das Ciências Económicas em Portugal descende da
Aula do Comércio, nascida de alvará régio de 19 de Maio de 1759,
no tempo do Marquês de Pombal. As providências que conduziram
a esta fundação constam, porém, de documentos anteriores.

Por alvará de 30 de Setembro de 1755 fora criada a Junta de
Comércio, em substituição da Mesa dos Homens de Negócios, que
o mesmo documento extinguia alegando desmandos na sua acti-
vidade. Desempenhou esta Junta do Comércio funções de relevo.

* António Farinha PORTELA — Licenciado em Economia, Assistente do
Serviço de Estudos Económicos e de Desenvolvimento Industrial, do Instituto
Nacional de Investigação Industrial.

** O presente artigo resultou da condensação e actualização de um
estudo mais desenvolvido, elaborado pelo Autor, quando ainda estudante, e
publicado, em edição policopiada, no ano lectivo de 1965-66, pelo Gabinete de
Estudos da Associação Académica do I.S.C.E.F. A condensação e actualização,
efectuada no Gabinete de Investigações por Raul da Silva PEREIRA, com a cola-
boração de A. SEDAS NUNES, foi revista pelo Autor.
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Houve quem, mais tarde, a caracterizasse como um «organismo
de coordenação económica» da época; mas as suas atribuições
eram mais extensas, porque superintendia em toda a economia,
tendo prestado assinalados serviços, não só ao comércio como ao
fomento das indústrias, sob a orientação de Pombal. Contam-se,
entre tais préstimos, o lançamento, administração e inspecção de
manufacturas. Na evolução desta Junta figura a passagem a
Tribunal, em 1788, no reinado de D. Maria I, com a designação
de Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação.

A Junta era composta de um provedor, seis deputados, um
secretário e um procurador. Quatro deputados eram eleitos pela
praça de Lisboa e dois pela do Porto, para servirem anualmente.

Os Estatutos da Junta do Comércio estão datados de 12 de
Dezembro de 1756 e foram aprovados por alvará de 16 do mesmo
mês. É nestes Estatutos que a Junta do Comércio prevê o esta-
belecimento da Aula do Comércio. A notícia encontra-se no Ca-
pítulo XVI dos mesmos Estatutos:

CAP. XVI — Dos Mestres da Aula do Comércio e seus
exercícios

«Porque a falta de arrecadação de livros, redução de di-
nheiros, de medidas e de pesos, inteligência de câmbios e das
mais partes que constituem um perfeito comerciante, tem sido
de grande prejuízo ao comércio destes reinos, se deve estabe-
lecer por esta Junta uma aula, em que (...) se faça presidir
um ou dois mestres dos mais peritos que se conhecerem, de-
terminando-lhes ordenados competentes e as obrigações que
são próprias de tão importante emprego.

Para que mais facilmente se possam aproveitar da sobre-
dita lição as pessoas destituídas de meios para a sua subsis-
tência, se fará aceitação de vinte assistentes, filhos de homens
de negócios, havendo-os, aos quais se contribua com o emo-
lumento que se julgar bastante para animar os que tiverem
meios e sustentar os que dele carecerem para a sua subsis-
tência; e, para a boa administração da referida Aula, se for-
marão particulares Estatutos, que se farão públicos.»

Os Estatutos da Aula do Comércio, cuja formação se ordena
no diploma acima, são datados de 19 de Abril de 1759 e foram
aprovados por alvará de 19 de Maio do mesmo ano.

Sobre o móbil que conduziu à criação da Aula do Comércio,
vejamos o que diz Jácome RATTON, industrial, contemporâneo do
Marquês de Pombal, que foi deputado da Real Junta do Comércio,
Agricultura, Fábricas e Navegação, que assim se exprimiu nas
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suas memórias, publicadas sob o título de "Recordações": «Pró-
ximo à memorável época do terramoto é que se viram nascer
em Portugal as Companhias de que tenho falado. Mas o Senhor
Rei D. José conheceu bem que era necessário lançar outros fun-
damentos ao comércio nacional, e estabeleceu a Aula do Comér-
cio, na qual se ensinassem os elementos até então ignorados pela
maior parte dos nacionais, que somente praticavam o comércio
no interior do reino e suas colónias, e não se conheciam suas fir-
mas nas praças estrangeiras».

Além da razão apontada, é possível que o Marquês de Pombal
pensasse em remodelar a contabilidade pública, para o que ca-
receria de funcionários habilitados. Esta remodelação foi efecti-
vamente feita dois anos depois da abertura da Aula do Comér-
cio, em 1761, tendo nomeado alunos da Aula para os respectivos
serviços.

Será melhor, assim o pensamos, transcrever algumas pas-
sagens elucidativas dos Estatutos da Aula do Comércio, do que
explicá-los por nossas palavras. Ei-las:

«Estatutos da Aula do Comércio, ordenados por Elrei
nosso senhor no capítulo dezasseis dos Estatutos da
Junta do Comércio destes Reinos e seus Domínios

«A Junta do Comércio destes Reinos e seus Domínios,
havendo considerado que a falta de formalidade na distribui-
ção e ordem dos livros do mesmo comércio é uma das pri-
meiras causas e o mais evidente princípio da decadência e
ruína de muitos negociantes; como também que a ignorância
da redução dos dinheiros, dos pesos, das medidas e da inte-
ligência dos câmbios e de outras matérias mercantis, não
podem deixar de ser de grande prejuízo e impedimento a todo
e qualquer negócio com as nações estrangeiras; e procurando,
quanto pede a obrigação do seu instituto, emendar esta conhe-
cida desordem, propôs a Sua Magestade, no capítulo dezasseis
dos Estatutos da mesma Junta, que se deve estabelecer uma
aula, em que presidissem um ou dois mestres, e se admi-
tissem vinte assistentes do número e outros super-numerá-
rios, para que nesta pública e muito importante Escola se
ensinassem os princípios necessários a qualquer negociante
perfeito, e pela comunicação do método italiano, aceito em
toda a Europa, ninguém deixasse de guardar os livros do
seu comércio com a formalidade devida.

1. A geral aceitação do projecto fez conhecer bastantemente
que todos desejavam emendar esta falta, e que ela procedia
da dificuldade de encontrar as lições e não de aplicar os es-
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tudos. Á coMuM expectativa còín qiie, publicados os mesmòr
Estatutos, se tem feito sensível a necessária demora para o
exercício da Aula, é uma segunda e mais segura prova desses
bem louváveis desejos. Pelo que a mesma Junta, que na me-
diação deste tempo não cessou de dispor e dirigir à maior
utilidade do bem comum do comércio este novo estabeleci-
mento, em cujos acertados princípios consistem os seus pro-
gressos (...) faz públicos estes Estatutos, que hão-de servir
de governo à referida Aula (...).

3. O lugar de lente da Aula é de tão importante consi-
deração pela utilidade que dele resultar ao bem comum
destes Reinos que, por si mesmo, se faz recomendável para
a eleição de pessoa que bem o possa servir; e porque os no-
meados para o referido emprego se devem supor de tal modo
desembaraçados de outras dependências, que não tenham pre-
juízo em serem perpetuados nesse mesmo exercício, se lhes
continuarão os provimentos da Junta, reformando-os em cada
um dos triénios, enquanto o mesmo lente se achar hábil para
o cumprimento das suas obrigações, e contanto que tenha re-
querido na Junta a reforma do provimento findo.

4. Na forma do mesmo capítulo dezasseis dos Estatutos da
Junta, devem ser vinte os assistentes numerários da referida
Aula e a estes se deve contribuir com o emolumento que se
julgar bastante para animar os que tiverem meios e sustentar
os que dele carecerem para a sua subsistência; fica, porém,
livre à nomeação da Junta o provimento dos super-numerá-
rios, contanto que não excedam de trinta, porque não pode
abranger a mais de cincoenta discípulos o cuidado de um só
mestre ou lente (...)•

9. Sendo uma das principais vantagens dos estudos das
Aulas o praticar-se continuamente nelas a matéria das ac-
tuais aplicações de todos os assistentes, o que se não poderia
conseguir sem que todos concorressem em um mesmo ponto,
não se devem repetir as nomeações para praticantes da Aula
do Comércio, sem que finalize entre cada uma abertura o
termo de três anos, que é o tempo necessário para se ditarem,
conhecerem e praticarem os principais objectos dos estu-
dos da mesma Escola (...).

10. Em todas as manhãs terá exercício a Aula do Comér-
cio, principiando as lições de inverno pelas oito horas e aca-
bando pelo meio-dia; e de verão pelas sete e acabando pelas

()
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Vem depois a indicação das matérias a leccionar: Aritmética,
pesos, medidas, câmbios, seguros, contabilidade pelo método das
partidas dobradas:

«(...) e depois se fará auma recompilação de todas estas par-
tes, figurando aos assistentes alguns diversos casos em te-
mas ou propostas, em que se possa conhecer, por uma só
partida, se eles têm conseguido a competente perfeição (...)
em todas as matérias aprendidas (...)».

A Aula do Comércio foi solenemente inaugurada em 1 de
Setembro de 1759. Sobre os seus lentes e o cuidado que a Aula
merecia ao Soberano e ao Marquês, diz o contemporâneo RATTON:
«Era tal o apreço que o Senhor Rei D. José fazia desta Aula,
que muitas vezes foi assistir aos exames com toda a sua Corte,
para o que se construiu de propósito a tribuna; e quando não ia,
poucas vezes faltava o seu Ministro, o Marquês de Pombal».

Mas, não contentes com todas as disposições que tinham feito
florescer o ensino da escola, um alvará régio datado de 30 de
Agosto de 1770 — quase completados onze anos após a funda-
ção, existindo por esse tempo um número razoável de aulistas
formados — estabelece um conjunto de disposições tendentes a
protegerem os aulistas, a fazer beneficiar dos seus conhecimen-
tos a economia do País e, por outro lado, evitar que os novos
formados fazendo «monopólio do seu préstimo» pretendessem «ex-
cessivos preços pelos seus ordenados» e também que «não se envi-
lecesse a sua remuneração pela concorrência».

O reinado de D. Maria I não alterou nenhuma das dispo-
sições tomadas em relação à Aula do Comércio, mas também é
certo que nenhumas tomou que a favorecessem. Como, no campo
do ensino, não avançar significa retrogradar, cremos poder con-
vir que os estudos da Aula principiaram então o seu período de
declínio. Não é de admirar, se atendermos a que ao Marquês de
Pombal se sucederia a aceitação em Portugal das ideias fisio-
cráticas. É esta a época do eminente Avelar BROTERO, regendo na
Faculdade de Filosofia da Universidade de Coimbra a cadeira de
Botânica e Agricultura, criada em 1791; é a época das «Memórias
Económicas da Academia das Ciências» (1789/1815), espalhando
aos quatro ventos o f isiocracismo; é a época de José Correia da
SERRA, de Domingos VANDELLI e outros da mesma escola.

No entanto, seria a partir desta época que a influência da
Aula do Comércio se comunicaria na fundação de análogos esta-
belecimentos de ensino. Da acção do Marquês de Pombal tinha
resultado, entre muitas iniciativas, a criação da Companhia Ge-
ral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (1756). A Junta
Administrativa da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
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do Alto Douro viria a ser no Norte do País, no campo do ensino,
aquilo que a Junta do Comércio foi em Lisboa — patrona do en-
sino comercial. A ela se deve a criação da Aula de Náutica no
Porto (1762) e de uma Aula de Desenho. Em 1785 requereu a
criação de aulas de matemática e comércio, na mesma cidade.
Por muitos anos foi o governo surdo às instâncias da Junta, até
que, em 1803, uma representação obteria do Príncipe Regente,
depois D. João VI, o ambicionado deferimento, por alvará de 9
de Fevereiro. Foram estabelecidas aulas oficiais de comércio e
matemática e ainda aulas para o ensino das línguas francesa e
inglesa, fundando-se para o efeito a Academia Real da Marinha e
Comércio da Cidade do Porto, onde se incorporaram também a
Aula de Náutica e a Aula de Desenho.

Por alvará de 29 de Abril de 1803 acrescentaram-se às in-
dicadas aulas, outras duas: uma para as lições de um curso de
filosofia racional e moral e a outra para o ensino da agricultura,
que deveria ser provida quando as circunstâncias o permitissem.
O mesmo alvará acompanhava os Estatutos da Academia Real de
Marinha e Comércio da Cidade do Porto. A abertura da Academia
realizou-se no dia 4 de Novembro de 1803, recitando a oração
inaugural o lente do 3.° ano de matemática, João Baptista Fetal
da Silva LISBOA. O ensino da Academia era ministrado por oito
lentes. O curso de comércio era bienal. Em relação ao de Lisboa,
tinha a vantagem de dar maior desenvolvimento ao estudo da
geografia e das línguas vivas, ensinando também o direito mer-
cantil pátrio e comparado. O curso de agricultura foi provido
em 1818 e suprimido em 1829. A Junta Administrativa da Com-
panhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro iria
acompanhar com grande zelo o desenvolvimento da Academia.
Seria esta Junta quem, em 1824, consultaria a reforma posta em
vigor em 1825. O ano de 1837 foi assinalado por nova reforma
que a transformou na Academia Politécnica do Porto.

Criada, como se disse, em 1803, a Academia Real de Ma-
rinha e Comércio do Porto, seguir-se-ia, em 15 de Julho de 1809,
o estabelecimento da Aula do Comércio do Rio de Janeiro, de que
foi primeiro lente José António LISBOA, e ainda, na mesma data,
a Aula do Comércio de Pernambuco e Paraíba; mas esta última
só quatro anos depois principiaria a leccionar. A Aula de Eco-
nomia Política do Rio de Janeiro antecederia estas realizações,
criada como foi no ano anterior, por decreto de 23 de Fevereiro
de 1808, tendo como primeiro mestre o economista José da Silva
LISBOA (1756-1853). Isto nos mostra que o ensino de Economia
Política principou naquele território nacional com considerável an-
tecedência em relação à Metrópole, onde seria inaugurado apenas
em 1836, na Universidade de Coimbra. No mesmo ano de 1808
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(28 de Agosto) seria criada também uma Junta do Comércio,
Agricultura, Fábricas e Navegação no Rio de Janeiro.

Mas voltemos à Aula do Comércio de Lisboa, não sem pri-
meiro recordar que entre os seus frequentadores se contou Ale-
xandre HERCULANO, que depois viria a completar os seus estudos
com os da Aula Diplomática, então regida na Torre do Tombo.

Por decreto de 30 de Junho de 1834 foi extinta a Real
Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, com o
fundamento de ser «onerosa à Fazenda e incompatível com a for-
ma de governo estabelecido na Carta Constitucional da Monar-
quia», passando as suas atribuições para o Ministério do Reino.
No que respeita à Aula do Comércio, dispunha o decreto que
«enquanto se não concertar definitivamente o sistema geral de
administração pública, ficará pertencendo ao Comissário dos Es-
tudos a inspecção da Aula do Comércio, da maneira que a exer-
cia a extinta».

Em 1836, por decreto de 17 de Dezembro de Passos MA-
NUEL, criavam-se os Liceus como escolas de ensino secundário;
e alguns anos depois abriam-se os Liceus de Lisboa (1839) e
Porto (1840). Por esta altura encontrava-se a Aula do Comér-
cio francamente decadente. Assim, não surpreende que a reor-
ganização do ensino liceal, levada a efeito pelo famoso decreto
orgânico da instrução pública, de 20 de Setembro de 1844, abo-
lisse a autonomia de que até aí gozara a Aula, rebaixando-a ao
nível de ensino secundário e reduzindo-se-lhe o curso de três
para dois anos. Foi então anexada ao Liceu Nacional de Lis-
boa, sob a designação de Escola do Comércio ou Secção Comercial.
Com efeito, dispõe o referido decreto, no seu artigo 52.°:

«A Aula do Comércio (...) ficará anexa ao Liceu de Lis-
boa, com o nome de Escola de Comércio ou Secção Comercial.

O ensino das matérias será feito em dois anos, com as
disciplinas das cadeiras seguintes:

l.a cadeira. Aritmética comercial, compreendendo moe-
das, pesos e medidas; elementos de álgebra e geometria.

2.a cadeira. Geografia, especialmente a comercial, cro-
nologia, história.

3.a cadeira. Escrituração, câmbios, letras, seguros, prá-
tica.

4" cadeira. Economia política, direito administrativo e
comercial».

Neste decreto ordenava-se a elaboração do Regulamento,
que no entanto só apareceu em 9 de Outubro de 1866; por ele se
ampliou, ao mesmo tempo, o quadro das disciplinas. Aí se esta-
belecia que o ensino passaria a ser feito em nove disciplinas:
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l.a Aritmética comercial, geometria e elementos de álgebra;
2.a Geografia matemática, comercial e industrial;
3.a História geral do comércio e indústria;
4.a História dos produtos comerciais, naturais e manufac-

turados;
5.a Escrituração, câmbios, letras, seguros e política comercial;
6.a Elementos de economia política e estatística comercial;
7.a Legislação aduaneira;
8.a Elementos de direito comercial e marítimo;
9.a Línguas vivas (francesa, inglesa e alemã).

O curso continuava a ser feito em dois anos, tendo carácter
secundário; determinava-se que, anexa à Escola, funcionaria
«uma escola (...) especialmente destinada ao ensino comercial
elementar».

Foi desta servidão ao Liceu que a Escola veio a ser retirada
— após 25 anos de apagamento — pelo decreto de 30 de Dezembro
de 1869, que integrou o ensino comercial na escola de ensino téc-
nico industrial, que se havia fundado em 1852 e que então conhe-
cia a maior projecção — o Instituto Industrial de Lisboa, logo
transformado em Instituto Industrial e Comercial de Lisboa. En-
tretanto, muitos factos se passaram, que conduziram a esta nova
etapa, conforme adiante veremos.

2. As instituições que influíram nas primeiras progressos da en-
sina das Ciências Económicas (1759-1869;

As ideias da Convenção sobre as reformas pedagógicas en-
traram em Portugal por intermédio de Francisco de Borja Garção
STOCKLER que, no seu Plano de Instrução Nacional (1799) pre-
conizava o «desenvolvimento mais intenso dos conhecimentos, por
meio de escolas especiais, de aplicação a agricultores, industriais
e comerciantes». Este Plano foi rejeitado, como «novidade pe-
rigosa».

Uma sociedade de escritores portugueses, residentes em Pa-
ris, iniciaria em 1818 a publicação dos Anads das Ciências, das
Artes e das Letras, que se manteve até ao ano de 1822 e que se
repercutiu intensamente no nosso País, levando o selo de alguns
bons economistas portugueses da época.

Nos referidos Anais, publicou Cândido José XAVIER um artigo
(1819) em que, sob a impressão que lhe produziu o Conservatório
das Artes e Ofícios de Paris, lembrava com todo o encarecimento
a vantagem de se fundar em Portugal semelhante instituição.
«Não daríamos a este artigo o interesse de que é susceptível
(dizia), se não consagrássemos nele o desejo de vermos esta-
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beíecida nã nossa í?átría instituição deste género. Á industrie
é (...) o primeiro e mais sólido recurso de uma nação e (...) pro-
mover por todos os modos a indústria no país não pode deixar de
entrar muito positivamente nas intenções patrióticas do governo».

Também Cândido José XAVIER assinalava os frutos que se
colhiam na Sociedade Promotora da Indústria Nacional, em
França.

Estas sugestões converter-se-iam em realidade após o re
gresso de Cândido XAVIER à Pátria e mercê do seu impulso. Di-
ga-se, de passagem, que por essa época principiou uma revives-
cência do espírito associativo,que havia de concretizar-se no esta-
belecimento de grande número de organismos colectivos, que se
tornaram verdadeiros centros de difusão da cultura e dos conheci-
mentos económicos. A Sociedade Promotora da Indústria Nacio-
nal, então fundada, tinha por fins principais: recolher todos os
descobrimentos que pudessem ser úteis à agricultura em geral,
às pescarias, às artes e ao comércio; promover e animar a in-
dústria por meio de prémios; propagar a instrução pública sobre
os objectos relativos à indústria; estabelecer um depósito das
artes, destinado a recolher, para serem patentes ao público, os
planos e desenhos dos instrumentos e máquinas; fundar uma bi-
blioteca; abrir correspondência com as pessoas, nacionais e es-
trangeiras, que pudessem concorrer para o progresso das artes;
dirigir os ensaios necessários para verificar a utilidade daqueles
processos ou inventos que permitissem grandes vantagens; pres-
tar socorro aos lavradores e aos artistas distintos que carecessem
de auxílios; constituir-se centro de todas as organizações aná-
logas, que nas províncias se organizassem.

A Sociedade foi fundada em 1822, com o programa de que
demos alguns tópicos principais e que então foi sancionado por
D. João VI. A Sociedade teve acção de relevo, prejudicada por
períodos de encerramento, devidos às lutas políticas que agita-
ram o País: foi suspensa em 1824, restabelecida em 1826, dissol-
vida em 1828 e restaurada em 1834. Quando, neste ano, a So-
ciedade requereu o patrocínio de D. Pedro, contava já vários
importantes serviços prestados à economia nacional. Deveu-se-lhe
a primeira Exposição Industrial Portuguesa (1838). Foram seus
sócios Bento Pereira do CARMO, José Correia da SERRA e José
Ferreira BORGES.

No mesmo ano de 1822 foi inaugurada a Sociedade Literária
Patriótica Lisbonense, a que pertenceram Carlos Morato ROMA,
Mouzinho da SILVEIRA e Almeida GARRETT. Nas sessões desta Socie-
dade debatiam-se problemas económicos, além de outros. Possuía
um jornal próprio, cujo plano de publicação era dividido em cinco
secções, uma delas sobre «ciências e artes, comércio e indús-
tria». Algumas matérias de Economia foram aí expostas com certo
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desenvolvimento, tais como sobre a dívida pública e empréstimos.
O exemplo desta sociedade deu origem a que se criassem outras,
uma das quais no Porto (1822).

Os celebrados Conservatórios de Artes e Ofícios apareceram
em 1836 (Lisboa) e 1837 (Porto).

A primeira iniciativa de que se tem notícia, tendente à inau-
guração do ensino de Economia Política em Portugal, deve-se
ao deputado às Cortes Constituintes, João Rodrigues de Brito,
que, na sessão de 10 de Fevereiro de 1821, apresentou um pro-
jecto de decreto de que constava a criação de três cadeiras de
Economia política nas cidades de Lisboa, Coimbra e Porto. As
Cortes Constituintes, de 1821 a 1823, procederam a vastas re-
formas no domínio das instituições políticas, administrativas, ju-
diciais, militares e eclesiásticas, criando alicerces em que assen-
taram medidas ulteriores. O problema da instrução económica foi
aí tratado com excelente retórica, mas não passou disso. O re-
latório do Ministro do Reino, Filipe Ferreira de Araújo e CAS-
TRO, de 30 de Dezembro de 1822, dá conta da actividade desenvol-
vida em relação a este objectivo fundamental, invocando «a
vantagem de se poder não só formar a reunião da Academia das
Ciências e Belas-Artes, debaixo de um plano conveniente, mas
ainda o estabelecimento de Escolas de Economia Política e Rural,
de Agricultura e Botânica, de Metalurgia e de Química aplicada às
Artes (...)». Nada disto, porém, se concretizou.

Por decreto de 7 de Novembro de 1835, foi resolvido pro-
mover a reunião, numa só Escola de ensino superior, de diversos
estabelecimentos e cadeiras. Compreendia a nova escola a Aca-
demia de Marinha, a Academia dos Guarda-Marinhas, a Aca-
demia de Fortificação, Artilharia e Desenho, a Aula do Comércio
e a cadeira de Agricultura e botânica, formando o Instituto de
Ciências Físicas e Matemáticas, que professaria os seguintes cur-
sos superiores: Engenharia civil (5 anos), Engenharia militar (5
anos), Marinha (3 anos), Comércio (3 anos) e Pilotagem (2 anos).
Alexandre HERCULANO pronunciou-se deste modo: «O pensamento
da reforma já penetrou em muitos espíritos. O instituto criado
pelo sr. Rodrigo da Fonseca MAGALHÃES foi a primeira expressão».
Um outro decreto nomeou professores para o novo Instituto, en-
tregando-se o ensino de Economia política ao economista Antó-
nio de Oliveira MARRECA. Entre as cadeiras económicas figuravam,
além da Economia política, a Aritmética comercial, a Escritura-
ção mercantil, História e Geografia comercial e Princípios de
Direito administrativo e mercantil.

Contudo, a esta fundação ripostou violentamente a Universi-
dade de Coimbra, que, valendo-se da demissão de Rodrigo da Fon-
seca MAGALHÃES, obteve, em 2 de Dezembro imediato, a suspensão
das medidas tomadas. O decreto suspensivo, referendado pelo então
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Ministro do Reino Luís da Silva Mouzinho de ALBUQUERQUE, que
não era pessoa ignorante em matérias de instrução, tomava em
consideração os «protestos e reclamações da Universidade de
Coimbra». Segundo testemunhos da época, «foi em Coimbra re-
cebida a notícia com ruidosas demonstrações de contentamento».
Mas Alexandre HERCULANO deixaria expressa, em termos violentos,
quanta indignação o facto lhe causou.

SÁ DA BANDEIRA, ministro da Guerra, chamou a si a inicia-
tiva de pôr em prática parte do pensamento que havia conduzido
ao malogrado Instituto Superior de Ciências Físicas e Matemá-
ticas. Por decreto de 1837, sob o pretexto de servir às necessida-
des militares do País, fundou a Escola Politécnica de Lisboa, cujo
nome «na origem se achou confundido com a Escola do Exército.
Sem essa promiscuidade não existiria» *. Assim, foi despistado
o espírito exclusivista da Universidade. Entre as cadeiras que
passaram a ensinar-se figurava a Economia política, que teve
como primeiro professor José ESTÊVÃO.

No mesmo ano foi instituída a Academia Politécnica do Porto,
tomando-se como pretexto a necessidade de remodelar a exis-
tente Academia de Marinha e Comércio, passando a formar en-
genheiros, comerciantes, agricultores, directores de fábricas, etc.
Compreendia uma secção de Matemática, uma secção de Filo-
sofia e uma secção de Comércio.

Os anos de 1836 e 1837 foram férteis em acontecimentos da
instrução económica. Assim, o decreto de 5 de Dezembro de 1836
aprovou um plano de estudos para a Universidade de Coimbra,
que veio a originar a primeira cadeira de Economia política em
Portugal. Foi seu primeiro professor o Dr. Adrião Pereira For-
jaz de SAMPAIO, que a regeu de 1836 a 1871.

Ao nível secundário, estabelecia-se, no mesmo ano, a disciplina
de «Princípios de Economia política, de administração pública
e de comércio».

Em 1834 havia sido projectado o estabelecimento de uma
associação com o fim de advogar e promover as conveniências
e interesses do comércio e indústria do País. Este utilíssimo
projecto converteu-se em realidade, pela criação da Associação
Mercantil de Lisboa, aprovada em 1836, cuja denominação seria
alterada em 1855 para Associação Comercial de Lisboa, a qual
viria a impulsionar, vezes várias, os estudos económicos. Teve
como primeiro presidente Francisco António de CAMPOS, au-
toridade em assuntos económicos e financeiros. Para a difusão
do ensino comercial, em virtude da decadência da Aula do Comér-
cio, resolveu, em 1835, criar um curso de Direito mercantil e,

* Teófilo BRAGA, História da Universidade de Coimbra, Vol. IV
pág. 138.
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a6is anos depois, um curso de Economia política, que foi regido
por António de Oliveira MARRECA.

A Associação Comercial do Porto foi devida à iniciativa do
insigne jurisconsulto e comercialista José Ferreira BORGES, que
em 1834 lançou a ideia da fundação no Porto de um Tribunal
do Comércio. No mesmo ano saiu o «Regimento da Associação
Comercial do Porto», começando imediatamente a inscrição dos
sócios, que elegeram para presidente Arnaldo VAN-ZELLER. Três
anos depois, em 1837, inaugurava lições de Economia política, re-
gidas por Agostinho da Silveira PINTO.

O ano de 1849 ficou assinalado com a tentativa de organi-
zação de uma Faculdade de Ciências Económicas e Administra-
Uvas. Por portaria de 10 de Agosto de 1849, exigia o governo
do Conselho Superior da Instrução Pública, então estabelecido
em Coimbra, uma proposta para esta criação, declarando que
na projectada Faculdade deviam ser professadas as habilitações
indispensáveis para as carreiras de administração geral, servin-
do de base a este corpo de ensino os elementos dispersos nas
Faculdades então existentes na Universidade de Coimbra. Se
as indicações do governo eram abstrusas no que respeita à
orientação a imprimir ao ensino da projectada Faculdade, a sa-
tisfação que lhe deu a comissão nomeada em 25 de Janeiro de
1850, em claustro pleno, não lhe ficou infelizmente atrás, pelos
duvidosos princípios a que se subordinava. «...Separada da juris-
prudência civil, a ciência administrativa abrange hoje em suas
relações os mais vastos e variados conhecimentos, tanto pela acção
que exercita sobre todos os interesses materiais e económicos do
Estado, como pela sua influência na ordem moral e política das
nações. Por isso, também o seu ensino compreende tão vastos
e variados estudos, que fora impossível circunscrevê-los no qua-
dro duma só das nossas faculdades, especialmente destinadas
para outras profissões.

Este ensino misto, e quase enciclopédico, é que essencial-
mente caracteriza a ciência administrativa, e que constitui a nova
e mais brilhante fase da instrução pública, entre os povos mais
adiantados na carreira da civilização e das letras».

O curso era realmente enciclopédico, nada feliz do ponto de
vista económico, como o demonstra o quadro das disciplinas:
Aritmética, geometria e álgebra; Princípios de física e de quí-
mica; Enciclopédia jurídica, direito natural e das gentes; Agri-
cultura, economia e legislação rural; Estatística agrícola, ma-
nufactureira e industrial; Estatística, economia poltica e ciência
das finanças; Direito público universal e português e ciência da
legislação; Medicina legal, higiene e política médica; Direito cri-
minal português e comparado; Princípios gerais de administra-
ção e direito administrativo português.
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A iniciativa não vingou, tendo-se salvo este ramo da ins-
trução nacional de um compacto programa, mas ficando adiada
uma útil iniciativa, que só seria renovada no nosso País oitenta,
anos depois.

A grande alma do ensino industrial foi José Vitorino DA-
MÁSIO (1807-1875), bacharel formado em Matemática pela Uni-
versidade de Coimbra, professor da Academia Politécnica do
Porto, cargo de que tomou posse em 1838. Era Vitorino DAMÁSIO
pessoa de grande autoridade em assuntos industriais, que refor-
çou pela convivência em Paris com sábios como CLAPEYRON e LAMÉ
e pela prática pessoal em oficinas como a de Cail (Paris), do-
tado de talento organizador e um carácter enérgico. Fundou a
Associação Industrial Portuense em 1852 que, logo no mesmo ano,
inaugurou uma Escola. Na Escola da Associação Industrial Por-
tuense estavam consignados estudos de aplicação às artes in-
dustriais; entre muitas disciplinas, que formavam os programas
de quinze cursos, um dos quais de «administradores e guarda-
-livros industriais», figuravam estudos de língua francesa e in-
glesa, Aritmética, Álgebra e Geometria elementar a suas aplica-
ções às artes e à indústria, Economia industrial, o ensino da
escrituração e contabilidade.

O governo da regeneração foi despertado por esta iniciativa.
E, aprovando-a inteiramente, pouco depois, no mesmo ano, pro-
duzia o decreto de 30 de Dezembro de 1852, pelo qual se cons-
tituía o Instituto Industrial de Lisboa e a Escola Industrial do
Porto, inaugurando-se o ensino industrial oficial. O referido de-
creto, firmado pelo Duque de Saldanha, Rodrigo da Fonseca
MAGALHÃES, Fontes Pereira de MELO e Jervis de ATOUGUIA, é um
notável documento. O relatório do decreto abre com uma afir-
mação que se citaria muitas vezes: «O ensino industrial e a sua
organização devem ter um efeito directo e poderoso no desenvol-
vimento da riqueza pública».

O ensino industrial era dividido em elementar, secundário e
complementar, dando-se os três graus no Instituto Industrial de
Lisboa e os dois primeiros e a cadeira de química aplicada às
artes na Escola Industrial do Porto. Formavam operários ha-
bilitados, oficiais especializados, mestres mecânicos e químicos.
Do ensino complementar constava uma cadeira de «Economia e
legislação industrial». O decreto estipulava que três anos depois
do estabelecimento do Instituto de Lisboa e Escola do Porto ne-
nhum operário seria admitido ao serviço do Estado sem a apro-
vação no grau do ensino respectivo. Os Conservatórios de Artes
e Ofícios foram encerrados e o seu recheio transferido para as
novas escolas. Foi primeiro director do Instituto Industrial de
Lisboa e professor da 3.a cadeira, o referido José Vitorino DA-

Á . José Parada da Silva LEITAO viria a ser nomeado director



interino da Escola Industrial do Porto e, mediante acordo com
a Associação Industrial Portuense, as aulas da nova Escola abri-
ram em 1854, no edifício da Associação.

No mesmo ano (1852) teve lugar a primeira organização
do ensino agrícola. O ensino seria prestado em quintas de ensino,
em quintas exemplares e no Instituto Agrícola de Lisboa, então
criado. A 7.a cadeira do Instituto denominava-se «Economia agrí-
cola, administração e contabilidade rural, artes agrícolas, legis-
lação e engenharia rural».

O projecto de uma Faculdade de Ciências Económicas e
Administrativas, em que se havia trabalhado em 1849, tinha fra-
cassado por completo. Contudo, em 1853, instituiu-se na Uni-
versidade um curso de Direito administrativo, regulamentado no
ano seguinte, constituído por nove cadeiras, duas das quais eco-
nómicas: S.a cadeira — Estatística, economia política e legisla-
ção sobre a fazenda; 1.a cadeira — Agricultura, economia e le-
gislação rural, tecnologia.

No ano de 1855 o Instituto Industrial de Lisboa registou
uma frequência de 600 alunos, o que foi considerado como grande
progresso do ensino industrial português.

Cinco anos mais tarde foi instituída a Associação Promo-
tora da Indústria Fabril, com sede em Lisboa, tendo por fim
«promover o desenvolvimento da indústria do país e pugnar pelos
seus interesses, perante todas as autoridades, e por meio da im-
prensa», designadamente «promover exposições públicas, fazer
publicar todos os melhoramentos, que se houverem obtido no País
e fora dele, para o aumento e progresso das indústrias fabris,
promover a instrução do operário, organizar uma biblioteca... e,
por fim, praticar todos os actos que forem conducentes ao pro-
gresso deste ramo». Por alvará de 1863 declarou-se D. Luís I
protector desta Associação, atendendo aos serviços que tinha
prestado à instrução e ensino das classes industriais e ao empenho
e zelo com que promoveu e organizou a Exposição aberta nesse
ano. Reconstituída por alvarás de 1886 e 1893 e sucessivas re-
formas, esta Associação é hoje a Associação Industrial Portuguesa.
No ano de 1864 a Associação Comercial de Lisboa abriu cursos
livres nocturnos, nas salas da Associação, de Direito comercial
português e Economia política.

O ensino industrial veio a ser reformado em 20 de Dezembro
de 1864. Esta reforma dividiu o ensino da indústria em geral,
comum a todas as artes e ofícios, e especial, para diferentes ar-
tes e ofícios. Fundou as Escolas industriais de Guimarães, Covi-
lhã e Portalegre «e no futuro nas mais terras do reino que, pela
sua importância fabril, carecerem delas» e destinou-as ao en-
sino geral e «ao ensino especial apropriado à indústria ou indús-
trias dominantes na localidade». A Escola Industrial do Porto
passou a denominar-se Instituto Industrial do Porto, sendo igua-
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lado ao de Lisboa na sua organização, destinando-se ambos ao
ensino do primeiro grau e do segundo grau, habilitando este úl-
timo directores de fábricas e oficinas, mestres, contra-mestres e
condutores de diferentes trabalhos. Os dois Institutos foram do-
tados com oficinas e laboratórios. Ampliou-se o «curriculum» de
cadeiras económicas, que passou a incluir «Contabilidade, prin-
cípios de economia industrial, noções de direito comercial e
administrativo e estatística». Ligada a esta reforma esteve a
reorganização do Instituto Agrícola de Lisboa, que teve lugar
no mesmo ano, passando a denominar-se Instituto Geral de Agri-
cultura.

Em 10 de Outubro de 1865, a Associação Comercial de Lis-
boa, que muita dedicação mostraria pelo ensino comercial, dili-
genciou junto do governo nos termos que passamos a reproduzir:
«A instrução comercial é assunto importante, a que (...) cumpre
seriamente atender. Esta Associação conhece e sabe que existe
uma Aula do Comércio, mas da maneira por que ali está or-
ganizado o ensino, a instrução comercial, como ela deve ser na
actualidade, fica deficiente e não preenche os fins da criação da-
quele estabelecimento.

Há ensinos especiais para as diferentes carreiras, têm os pro-
fessores a sua Escola Normal, fazem-se artistas nos Instituto In-
dustriais e criam-se lavradores e agrónomos nas granjas modelos
e Institutos Agrícolas; justo e necessário é também que, refor-
mando-se e regenerando-se o que existe, o comércio tenha o seu
Instituto Mercantil, onde os que se destinarem a esta carreira, se
habilitem devidamente com a instrução especial e hoje tão in-
dispensável (...).

Cumpre ao governo determinar, criar e resolver a organização
deste instituto, cuja necessidade fica manifesta, e esta Associação
tem maior razão e direito mais forte para instar por este pedido,
por haver já praticamente mostrado quanta atenção consagrava
à instrução comercial, criando à sua custa dois cursos de Eco-
nomia política e de Direito comercial.»

No ano seguinte, em 9 de Outubro, foi promulgado o Regula-
mento da Escola de Comércio de Lisboa, que introduziu vários
melhoramentos. Era ainda deficiente a Escola, pelo que, por de-
creto de 30 de Dezembro de 1869, se resolveu a incorporação
do curso comercial num estabelecimento que passou a denomi-
nar-se Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, sendo ao mes-
mo tempo suprimida a denominada Escola de Comércio.

Este diploma marca uma data importante na história do
ensino das Ciências Económicas em Portugal.
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3. A edificação de uina nova Escola (1869-1911)

Ao chegar a 1870, o ensino no domínio da economia tinha
conquistado as posições que definiam, com certa clareza, dois
importantes centros de cultura económica, que chegariam até aos
nossos dias. Solidamente enraizados nas necessidades do meio,
pelas quais nasceram e pelas quais se impunha o seu constante
aperfeiçoamento, os estabelecimentos de ensino de Lisboa e Porto
tinham, dentro das limitações que lhes retardavam a marcha, que
corresponder às exigências da economia ambiente. Injusto seria
porém esquecer o contributo que a Universidade prestava à cul-
tura económica, através das cadeiras económicas que nela se lec-
cionavam, por várias vezes com elevada proficiência.

Existia a Academia Politécnica do Porto, com um curso de
comércio desde 1836 e o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa,
onde passava a ser feito, de harmonia com a organização de 1869,
o ensino de um curso comercial completo e outro de natureza
elementar. Além destas duas escolas de ensino mais especializado,
havia então uma multidão de cadeiras económicas dispersas por
cursos de várias instituições: cadeiras de Economia (política, ru-
ral, agrícola e industrial), e cadeiras de Estatística, escrituração
e contabilidade, na Universidade de Coimbra, na Escola Poli-
técnica de Lisboa, no Instituto Geral de Agricultura de Lisboa,
nas Associações Comerciais de Lisboa e Porto, no Instituto In-
dustrial do Porto, etc.

O ensino de Coimbra era essencialmente teórico, mas os seus
formados vinham para Lisboa e Porto exercitar-se nos grandes
problemas económieos do País, a que prestavam o contributo da
sua formação. Por sua vez, os que se formavam nas mais modestas
Escolas de Lisboa e Porto tinham uma aprendizagem essencial-
mente prática, que, mais tarde, uma vez concluídos os seus es-
tudos, aplicavam directamente ao meio. Se o ensino de Coimbra
pecava por demasiado teórico e desligado muitas vezes das rea-
lidades, o ensino de Lisboa e Porto era excessivamente arredio da
teoria. De modo que todos eles eram, na verdade, insuficientes.

Ainda não referimos as bases em que assentou a reforma de
30 de Dezembro de 1869. O relatório que antecede o decreto, fir-
mado pelo Duque de Loulé e por Joaquim Tomás Lobo D'ÁVILA,
produz, entre outras, as seguintes afirmações: «O ensino comer-
cial (...) pode (...) ser professado com vantagem no Instituto
Industrial, que tomará a designação de Instituto Industrial e
Comercial de Lisboa^ suprimindo-se a Escola de Comércio ou Sec-
ção Comercial do liceu da capital.

Criando-se no Instituto apenas uma nova cadeira de escri-
turação e contabilidade industrial e comercial, seguros, câmbios,
letras, geografia comercial e exercícios práticos, pode neste esta-



belecimento organizar-se um curso comercial mais completo do
que o actual (...)•

Com as cadeiras de aritmética, álgebra, geometria e trigo-
nometria, de física e química, de economia política e industrial,
direito comercial, estatística, história geral do comércio, de lín-
guas francesa e inglesa, já estabelecidas no Instituto, formar-se-á
um programa conveniente para o curso do comércio, encontrando
os alunos que hoje frequentam este curso, em diferentes esco-
las, mais cómodo e amplo ensino em um só estabelecimento.

Estas ponderações aconselhariam também que no Instituto
Industrial do Porto se adoptasse o mesmo sistema, criando ali
um ensino comercial; mas, sendo este actualmente dado na Aca-
demia Politécnica daquela cidade, pareceu conveniente deixá-lo
ali permanecer, até que um bem meditado estudo das circunstân-
cias em que se encontra entre nós a instrução superior, demonstre
quais as reformas a que deve proceder-se, nos estabelecimentos
em que ela se professa».

O Instituto Industrial do Porto continuou, portanto, a mi-
nistrar apenas o ensino industrial, não professando o curso de
comércio, que se mantinha adstrito nesta cidade à Academia
Politécnica do Porto.

Por disposição de 5 de Agosto de 1870 foi alterada a orga-
nização do ensino comercial do Instituto Industrial e Comercial
de Lisboa, que principiou nesse ano com os dois seguintes cursos
comerciais: Curso elementar — Contabilidade comercial teórica e
prática, escrituração e correspondência comercial nas línguas por-
tuguesa, francesa e inglesa, exercícios práticos sobre arbítrios de
câmbios, seguros, letras e facturas, usos das principais praças
de comércio; Curso completo — Geografia e história comercial,
elementos de direito comercial e marítimo, conhecimento prático
dos principais produtos naturais e manufacturados empregados
no comércio, prática de manipulação no laboratório de química
industrial.

O curso era inteiramente dirigido aos quadros privados, di-
zendo o governo que «o curso elementar pode produzir bons cal-
culadores, excelentes escriturários e arrumadores de livros; ao
passo que o curso completo é apropriado para o negociante ins-
truído, que pretende empreender as transacções e especulações
comerciais»; não se renovavam portanto os privilégios que reser-
vavam, para os aulistas da Aula do Comércio, diversas grandes
administrações económicas do Estado.

Dois anos mais tarde, por decreto de 18 de Setembro de
1872, foi estabelecido o regulamento do Instituto Industrial e
Comercial de Lisboa, conformando-se o governo, em tal provi-
dência, com as ligeiras alterações que solicitara o conselho escolar
do mesmo Instituto. Sete anos depois, por decreto de 30 de Se-
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tembro de 1879, foram anuladas estas disposições, regressando-se
à primitiva organização de 1870.

Finalmente, interessa considerar as posições relativas das
Escolas no sistema de instrução do País, em particular quanto
ao ensino relacionado com a Economia. Não é indiferente, para
uma instituição de ensino, viver à margem da Universidade ou
dentro dela.

Se considerarmos a Aula do Comércio, como a caracterizamos ?
— Na época da sua fundação, não se fazia a distinção entre en-
sino elementar, secundário e superior. Mas podemos atribuir-lhe,
nos seus primórdios, o grau de superior: basta verificar os cargos
da alta administração para que preparava, os desvelos que recebia
do poder supremo; além disso, o facto de, mais tarde, o malo-
grado Instituto Superior de Ciências Físicas e Matemáticas in-
tegrar a Aula do Comércio (então decadente) como ensino supe-
rior e, ainda, porque o ensino comercial da Aula do Comércio
do Porto, feita na Academia Real de Marinha e Comércio do
Porto e continuando na Academia Politécnica, foi, quando tal dis-
tinção de graus surgiu, considerado ensino superior. Não obstan-
te, há que ter em conta que o ensino da Aula do Comércio de
Lisboa decaiu bastante após a época de Pombal, em que foi ini-
ciado e adquiriu maior relevo. A partir daí não é lícito conser-
var a denominação de ensino superior. De 1844 — altura em
que passou a Escola de Comércio — a 1884, o referido ensino
era, oficialmente, de dois graus: elementar e secundário. A par-
tir de 1884 passou a ter, também por designação oficial, ensino
superior.

O objectivo da Aula do Comércio era, seguramente, formar
quadros, A sua função era mais social do que individual: tinha
em vista a economia do País, no seu conjunto, e limitava as
regalias individuais por uma apertada legislação, que visava a
maior projecção possível dos fins sociais. O ensino era, em re-
lação à época, bastante especializado; dirigia-se a aplicações,
era teórico-prático, e não popular (limitado aos filhos de comer-
ciantes e, só excepcionalmente, se admitiam alunos de diferente
condição).

E o ensino comercial do Instituto Industrial e Comercial de
Lisboa, proposto pela organização de 1869/1870, como caracte-
rizá-lo?— Tendo em atenção o que sobre o mesmo se disse, pode-
mos verificar que o seu ensino era de grau elementar e secundá-
rio ; tinha em vista formar quadros privados; tinha carácter mais
individual do que social; em relação a época não é possível con-
siderá-lo especializado — o programa das cadeiras estava muito
atrasado em relação ao seu tempo, bastando verificar que dele não
constam cadeiras de Economia, só admitidas em 1880; dava ins-
trução aplicada e o ensino era teórico-prático. No que respeita à



acessibilidade, era de tipo popular. No entanto, acrescente-se que
este regime deve ser considerado, para todos os efeitos, de tran-
sição, pelo que algumas destas características mais tarde se mo-
dificaram.

O conselho escolar do Instituto Industrial e Comercial de
Lisboa propôs ao governo algumas modificações no curso de
comércio professado no Instituto, pelo que, acedendo a esta pro-
posta, o decreto de 1 de Outubro de 1880 determinou «que fi-
cassem compreendidas no curso completo de comércio as seguintes
disciplinas: física geral e suas aplicações, química aplicada às
artes, princípios de economia política e industrial e estatística
comercial».

Em proposta de lei de 9 de Fevereiro de 1883 diz-se que a
Associação Comercial de Lisboa, no intuito de prover à deficiência
dos estudos de comércio, expôs ao Governo, em 22 de Dezembro
de 1882, as bases em que, sem penoso encargo para o tesouro,
poderia ser ampliado e remodelado o curso professado no Insti-
tuto da capital. Além disso, prontificou-se a Associação Comer-
cial a coligir as amostras de mercadorias que deviam constituir o
museu de ensino e a estabelecer alguns prémios para os melho-
res alunos do proposto «Curso superior de comércio». Esta pro-
posta de lei recebeu, em 12 de Fevereiro do mesmo ano, parecer
favorável da Comissão de Comércio e Artes da Câmara dos Se-
nhores Deputados. Este parecer inclui uma resenha das escolas
superiores de comércio, existentes em diversos países da Europa,
cuja organização se pretendeu imitar. Ocupam o primeiro lugar
as seguintes: na Alemanha, a Escola Comercial de Leipzig, fun-
dada em 1830; Na Áustria, a Academia Comercial de Viena, fun-
dada em 1857; na Bélgica, o Instituto Superior de Comércio de
An ver s (1852); em França, a Escola Superior do Comércio de
Paris (1820) e a Escola de Altos Estudos Comerciais de Paris
(1881).

Assevera a Comissão, no seu parecer, que a proposta do Go-
verno, enquanto às disciplinas componentes do projectado «Curso
superior de comércio», não discordava da organização das prin-
cipais escolas superiores estrangeiras, congéneres da que se pre-
tendia melhorar, nem das bases apresentadas pela Associação
Comercial de Lisboa, nem das indicações do corpo docente do Ins-
tituto Industrial e Comercial de Lisboa, nem tão-pouco do plano
dê  estudos comerciais do Congresso Internacional de Bruxelas.
Não se contentou a Comissão com este modo de justificar a pro-
posta do Governo e passou a mostrar que na proposta de reorga-
nização estavam incluídos todos os estudos de que carecia o
comerciante.

Na discussão do projecto de lei tomou a defesa Bernardino
MACHADO: «A reorganização do ensino comercial em Lisboa é
uma necessidade reconhecida(...). O Governo e a Associação
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Comercial inspiraram-se ambos no pensamento expresso por au-
toridades científicas tão incontestáveis como são o corpo docente
do Instituto Industrial e Comercial e a direcção da Sociedade de
Geografia».

A honra de executar este pensamento renovador coube a
António A. de AGUIAR, ministro das Obras Públicas, Comércio
e Indústria. A sua passagem pelos altos negócios da Nação ficou
assinalada por serviços relevantes prestados à causa do ensino
técnico nacional.

Assim, por decreto de 24 de Setembro de 1883, criou dois
Museus Industriais e Comerciais, um em Lisboa e outro no Porto,
para servirem à exposição pública de colecções de produtos e ma-
térias-primas «acompanhados de esclarecimentos suficientes por
onde se conheça a sua origem, nome do fabricante ou comerciante,
preço no local de produção», etc. Em 6 de Maio do ano seguinte
foi publicado o decreto regulamentando os Museus Industriais e
Comerciais, que serviriam para a instrução prática e para «um
serviço mais directo aos fabricantes e consumidores, mostran-
do-lhes onde e como poderão obter vantajosamente os objectos ne-
cessários ao seu abastecimento». A organização e as informações
que os museus poderiam prestar estavam cuidadosamente estu-
dadas naquele diploma; mencione-se a Secção regional, destinada
à exposição de matérias-primas e de produtos das respectivas re-
giões e ainda dos «objectos necessários para se constituir gra-
dualmente a colecção retrospectiva ou histórica das ferramentas
e utensílios, bem como dos objectos notáveis das indústrias e arte
industrial nacional». Em 6 de Março de 1884 publica o ambi-
cionado «Plano de organização do curso de comércio no Instituto
Industrial e Comercial de Lisboa». Pelo artigo 1.° declara-se que
o curso tinha por fim habilitar «com os conhecimentos especiais
e indispensáveis, aqueles que se destinam às carreiras de nego-
ciantes, banqueiros, administradores, directores, guarda-livros e
empregados de estabelecimentos industriais e comerciais, e a deter-
minados lugares da administração pública». Este ensino era di-
vidido em dois cursos: o curso elementar de comércio e o curso
superior de comércio. O curso superior de comércio durava qua-
tro anos e era constituído pelas seguintes cadeiras:

l.a Contabilidade geral e operações comerciais.
2.a Operações financeiras.
3.a Física geral e suas aplicações.
4.a Química industrial.
5.a Tecnologia rural.
6.a Geografia comercial e história do comércio — Comunica-

ções terrestres e marítimas — Colónias — Regime colo-
nial — Emigração e colonização.

7.a Economia política — Legislação industrial — Privilégios
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de invenção — Marcas de fábrica e de comércio — Esta-
tística geral.

8.a Direito comercial e marítimo — Noções gerais de Direito
civil e administrativo — Direito internacional — Legisla-
ção consular.

A carta do Curso superior de comércio era considerada para
todos os efeitos como documento de habilitação para os lugares de
administração pública em alfândegas, repartições de contabilidade
e estatística nos ministérios e suas dependências, etc. Deste modo
eram restabelecidos alguns restritos privilégios dos aulistas da
Aula do Comércio de Lisboa. O ensino era essencialmente prático
e admitiam-se duas classes de alunos, em regime de voluntariado
e em regime de frequência ordinária.

Mas foi Emídio NAVARRO o ministro a quem o ensino mais
ficou a dever. Teve a noção exacta do que se tornava necessário
reformar e organizar; iniciou a época de maior brilho do ensino
técnico no nosso País.

Diploma que assinalou uma fase notável do ensino técnico
foi o decreto de 30 de Dezembro de 1866, que reorganizou o ensino
industrial e comercial. Por esse decreto determinou-se que o ensino
industrial e comercial fosse professado no Instituto Industrial e
Comercial de Lisboa e no Instituto Industrial e Comercial do Porto
(no qual se transformou o Instituto Industrial do Porto), nas
Escolas Industriais, nas Escolas de desenho industrial e, comple-
mentarmente, em oficinas, gabinetes e laboratórios anexos a estes
estabelecimentos, em trabalhos de campo e visitas a estabeleci-
mentos industriais.

O ensino industrial foi dividido em elementar, preparatório e
especial. O ensino comercial, de modo semelhante, foi dividido em:
elementar — destinado a dar noções gerais sobre operações de
comércio e especiais sobre contabilidade mercantil; preparatório —
— destinado a dar a instrução preliminar necessária aos indiví-
duos que seguiam o Curso superior de comércio; e superior ou
especial — destinado a habilitar aqueles que se dedicassem às
carreiras de negociantes, banqueiros, guarda-livros, empregados
superiores de estabelecimentos comerciais ou industriais ou a
lugares da administração pública determinados nas leis. O ensino
compreendia uma parte teórica e outra prática. O ensino comercial
teórico seria ministrado: em cursos elementares e preparatórios
nos Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto; em
um curso superior e em cursos especiais no Instituto Industrial e
Comercial de Lisboa. O ensino comercial prático seria ministrado
nos escritórios, salas de estudo, laboratórios e museus, por meio
de visitas a fábricas, armazéns, alfândegas e outros estabelecimen-
tos públicos e particulares. As cadeiras comerciais e industriais
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vinham relacionadas conjuntamente, mas entre elas figuravam as
seguintes, consideradas então como económicas:

1.» Rudimentos de matemática;
2.a Rudimentos de física, de química e de electrotecnia;
4.a Aritmética, álgebra e geometria;
5.a Geometria descritiva e estereotomia;
g a Trigonometria plana, princípios de geometria analítica,

de álgebra superior e de cálculo infinitesimal;
7.a Física geral e suas aplicações à indústria;
9.a Química mineral e orgânica; análise química;

10.a Tecnologia química;
14.a Estradas e caminhos de ferro, rios e canais, portos;
2O.a Geografia geral e história elementar; geografia e his-

tória comerciais;
21.a Economia política e princípios de direito administrativo;

legislação industrial;
22.a Contabilidade geral e operações comerciais;
23.a Língua francesa;
24.a Língua inglesa;
25.a Língua alemã.

Com estas disciplinas se organizavam, no Instituto Industrial
e Comercial de Lisboa, o Curso superior de comércio, o Curso espe-
cial de verificadores de Alfândega e o Curso especial de cônsules,
bem como cursos elementares e qualquer outro que o Governo en-
tendesse por bem estabelecer. No Instituto Industrial e Comercial
do Porto seriam professados apenas os cursos comerciais elemen-
tares.

As matrículas e os exames seriam gratuitos, tanto no ensino
comercial como no industrial.

Como complemento desta reforma criou-se um Conselho Con-
sultivo de Instrução Industrial e Comercial e estabeleceram-se
prémios para os alunos que frequentassem um dos dois últimos
anos de qualquer curso superior ou especial e que o Conselho Esco-
lar julgasse dignos de serem premiados. O Estado subsidiaria os
alunos que concluíssem o curso com distinção, os quais seriam
escolhidos para irem ao estrangeiro, por conta do Estado, aperfei-
çoar-se nos conhecimentos práticos daqueles cursos.

Haveria em cada um dos Institutos Industriais e Comerciais
de Lisboa e Porto lentes catedráticos e lentes auxiliares «equipa-
rados em categorias e honras aos lentes das escolas superiores» e
professores efectivos e professores auxiliares. Competiam aos
lentes catedráticos e professores efectivos, providos temporária ou
definitivamente, entre outras, as seguintes funções: reger a res-
pectiva cadeira, em harmonia com os programas que deviam ser
previamente aprovados pelo Governo; dirigir as demonstrações,
as experiências e o ensino prático nas matérias da sua respectiva
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cadeira, dirigir as visitas de instrução prática, «desempenhar as
missões industriais de que forem incumbidos durante as férias,
fazendo prelecções públicas sobre matérias das suas respectivas
cadeiras, nas localidades que o Governo determinar, mediante o
abono das despesas de transporte e da respectiva ajuda de custo»,
etc, etc. Os professores e lentes estariam dois anos na qualidade
de tirocinantes e, findo esse período, seriam definitivamente pro-
vidos ou exonerados, segundo o parecer do Conselho Escolar e a
informação do director do Instituto ou do inspector das Escolas.
O governo poderia contratar no estrangeiro, pelo tempo que jul-
gasse conveniente, indivíduos com os requisitos necessários para
o ensino teórico e prático. O decreto determinava também os níveis
de remunerações para os diferentes lugares de ensino, para o que
se estipulavam quantitativos superiores nos casos em que esses
lugares absorviam em exclusivo a actividade dos respectivos titu-
lados.

No mesmo anos de 1886, Emídio NAVARRO reformou o Instituto
Geral de Agricultura, cujo ensino, amplamente organizado, dividiu
em elementar, secundário e superior, passando a constituir o Ins-
tituto de Agronomia e Veterinária.

O Regulamento dos Institutos Industriais e Comerciais de Lis-
boa e Porto que se reporta à anterior reforma, introduziu ligeiras
modificações. Nele se declarava que os Institutos Industriais e
Comerciais de Lisboa e Porto têm por fim ministrar o ensino
industrial e comercial em harmonia com o qúe se acha prescrito
no decreto de 30 de Dezembro de 1886. O ensino industrial era
dividido em elementar, preparatório, secundário e especial. No en-
sino comercial introduziam-se também novos graus: o ensino ele-
mentar continuava a dar noções elementares sobre operações
comerciais e contabilidade mercantil; o ensino preparatório era
destinado a dar a instrução preliminar necessária aos indivíduos
que se dedicassem aos cursos secundário e superior de comércio
ou aos respectivos cursos especiais; e o ensino secundário, especial
e superior destinava-se a habilitar aqueles que se dedicassem às
carreiras de guarda-livros, negociantes, banqueiros, empregados
superiores de estabelecimentos comerciais e industriais ou a luga-
res de administração pública determinados nas leis. Ampliava-se
com três novas cadeiras o quadro das matérias económicas:

26.a Matérias primas, classificação geral das mercadorias,
legislação aduaneira;

27.a Direito comercial e marítimo, princípios de direito inter-
nacional e legislação consular;

28.a Operações financeiras.

Emídio NAVARRO publicou ainda em 19 de Dezembro de 1888
um decreto modificando a organização dos Museus Industriais e
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Comerciais, de modo a pô-los de harmonia com a organização do
ensino industrial e comercial, aprovada por decreto de 30 de De-
zembro de 1886. Esses Museus teriam o carácter de exposições
permanentes, destinadas a auxiliar o comércio e a indústria, pela
demonstração dos produtos e pelas informações relativas a cada
um, servir para a instrução prática; resumir a história das artes
industriais e indústrias; mostrar o estado da instrução industrial
do País. Cada um dos Museus seria dividido em comercial, indus-
trial e de arte industrial, e cada um destes ramos em duas sub-
-secções — nacional e estrangeira. Em cada Museu haveria uma
biblioteca e um gabinete de estudo para os visitantes poderem fazer
cópias, esbocetos, etc. Cada um dos Museus pertenceria a uma
das circunscrições, norte-Porto, sul-Lisboa. Os exemplares seriam
descritos segundo o plano de classificação oficial aprovado pelo
Governo. Instituiu uma publicação oficial, comum aos dois Museus
— o Boletim dos Museus Industriais e Comerciais.

As reformas do ensino técnico que se seguiram à de Emídio
NAVARRO, até ao ano de 1918, não tiveram a vastidão da de 1886;
limitaram-se a modificações ligeiras, quando não a mutilações,
sob pretexto das circunstâncias especiais de cada Escola ou o
propósito de reduzir os encargos do Tesouro.

Entretanto, o interesse pelo estudo das questões económicas
ia aumentando.

O ano de 1888 é assinalado por uma contribuição jurídico-
-económica —o «Código Comercial», que ainda hoje vigora— e
que vale a pena referir, por ter sido considerada uma obra exem-
plar no seu tempo. Deveu-se, principalmente, ao esforço do prof.
Francisco António da Veiga BEIRÃO, que foi destacado professor
do Instituto Industrial e Comercial de Lisboa.

Cinco anos após a reforma de Emídio NAVARRO, em 8 de Outu-
bro de 1891, o então Ministro das Obras Públicas, Comércio e
Indústria João Ferreira Franco Pinto CASTELO BRANCO, alterava
esta reforma nalgumas das suas disposições fundamentais. As
bases em que se apoiavam as modificações que se introduziram
eram «a economia resultante do aproveitamento e concentração dos
recursos financeiros, materiais e pedagógicos, de que podemos
dispor; a sua distribuição racional pelos focos industriais que têm
vida real, na devida proporção, ou ainda pelos que prometem, por
sinais evidentes do presente, a reflorescência do trabalho útil e
glorioso de outrora; a introdução dos trabalhos manuais com
carácter educativo em todas as escolas industriais; a organização
de um curso complementar, em Lisboa e Porto, formando a ligação
entre as escolas e os institutos industriais; a acentuação do carác-
ter especial e profissional do ensino nas diferentes disciplinas de
instrução industrial, dada sobretudo pelo desenvolvimento do tra-
balho oficinal; a ligação do ensino teórico e prático, correndo para-
lelamente e sempre e em tudo inseparáveis e, como consequência, a
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organização duma secção de técnica oficinal, em que a caracteriza-
ção das oficinas e a sua distribuição seriam feitas segundo um
plano que se iria gradualmente executando; seriam subordinadas à
feição peculiar das indústrias e das tradições industriais das res-
pectivas localidades; finalmente, a distribuição das disciplinas e a
fixação dos cursos, por uma forma dedutiva e lógica dos elementos
de ensino em cada escola professado, regularizando-o e tornando-o
eficaz».

As alterações introduzidas por este decreto de 8 de Outubro
de 1891 nas escolas de ensino técnico provêm do «propósito de lhes
comunicar o espírito de economia que deve presidir a todos os
serviços públicos» e é este pensamento que domina afinal toda a
reforma.

Nos Institutos Industriais e Comerciais foram então extintos
os cursos elementares e os superiores especiais: «se os Institutos
não precisam de dar ensino elementar, para os superiores são
insuficientes». Sobre o Curso superior de comércio dizia que era
preciso «(...) dissipar uma ilusão a seu respeito. Ele é do mais
elevado grau, sem dúvida; mas (...) não é propriamente um ensino
superior. Excelente seria que possuíssemos o alto ensino das
ciências económicas, como na Universidade possuímos o alto ensino
das ciências jurídicas (...)». Reconhecia Bernardino MACHADO,
principal realizador da reforma, que o pessoal docente não estava
preparado para esta missão, nem para o ensino superior de comér-
cio ao nivel universitário.

Os cursos elementares de comércio saíram dos Institutos, in-
tentando o Governo transformá-los em escolas, com o auxílio «das
Associações Comerciais de Lisboa e Porto, que não se recusarão
decerto a dotá-las com os edifícios e mobílias convenientes». Este
ensino passava assim a constituir encargo destes organismos,
porque «só aos membros dessas corporações aproveita e, portanto,
sobre elas deve recair por inteiro». O ensino comercial ficava
limitado — repita-se — ao ensino médio, com este argumento: «não
é talvez preciso mais do que temos para fazer a educação do pessoal
dirigente da classe comercial», cessando deste modo a formação
para lugares administrativos do Estado. Com efeito, o ensino co-
mercial foi dividido em dois graus: o primeiro destinado a prepa-
rar guarda-livros e negociantes de pequeno trato e o segundo
para empregados de contabilidade, financeiros e negociantes de
grosso trato. Este ensino foi reduzido a três anos e dividido em
quatro cursos: curso de comércio de primeiro grau, curso de escri-
turação e contabilidade, curso de escrituração de segundo grau ou
superior e curso de contabilidade financeira.

Ao mesmo Ministro se deve a portaria de 28 de Outubro
de 1893, autorizando uma escola de comércio na Associação Comer-
cial de Lisboa, para o ensino elementar. A Câmara do Comércio
e Indústria, que sucedeu àquela Associação, de que tomou os
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encargos, obteve do Governo, em 28 de Julho de 1894, um subsídio
para a fundação duma escola comercial, cujo Regulamento foi
aprovado por portaria de 1 de Setembro seguinte. A escola desti-
nava-se a ministrar o ensino nocturno, elementar, geral e profis-
sional, a empregados de comércio.

O decreto de 28 de Setembro do ano seguinte, assinado pelo
Ministro Artur Alberto de Campos HENRIQUES autorizou a funda-
ção, junto da Associação Comercial do Porto, de uma escola de
comércio, destinada aos sócios da Associação, seus filhos e empre-
gados e a outros indivíduos «quando haja cabimento». O Regula-
mento, aprovado por portaria de 31 de Outubro do mesmo ano,
determina que a escola, de nivel elementar, tenha um fim essencial-
mente prático e não sirva como preparatória de cursos superiores.

Ãs Associações Comerciais ficaram a dever-se, portanto, além
das providências com que procuraram estimular o ensino superior
de comércio, as primeiras escolas comerciais de ensino elementar,
posto que até então o ensino era feito nas mesmas Escolas que
ministravam o ensino secundário e superior.

A lei de 23 de Abril de 1896 veio corrigir algumas disposições
do decreto de 1891, considerando cursos superiores e equiparados,
para todos os efeitos, aos demais cursos superiores das outras
escolas, o antigo curso de comércio (lei de 6 de Maio de 1884) e
o curso superior de comércio (decreto de 30 de Dezembro de 1886)
e o então curso completo do 2.° grau ou superior dos Institutos
Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto. Uma disposição de 27
de Fevereiro de 1897 determinou que «os alunos matriculados nos
Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto sejam dis-
pensados do exame de Economia política, quando já o tenham
feito na Universidade de Coimbra, na Escola Politécnica de Lisboa
ou na Academia Politécnica do Porto».

Ã medida que as antigas Escolas progrediam, reconhecia-
-se a necessidade de prestar atenção aos graus inferiores de
ensino que entretanto se iam desenvolvendo, quer no campo do
ensino industrial, quer comercial. Esta evolução é afinal idêntica
à de outras Escolas — Universidades, Escolas Politécnicas, insti-
tutos agronómicos, etc, etc, — na forma em que, avançando nos
graus de ensino, libertam os graus inferiores para outras
Escolas que se formam à margem, como entidades independentes.

Nesta linha de pensamento o Ministro Augusto José da CUNHA,
por decreto de 14 de Dezembro de 1897, criou as primeiras Escolas
oficiais de ensino elementar de comércio, uma em Lisboa e outra
no Porto, «destinadas a ministrar em cursos nocturnos a instrução
elementar, prática, geral e profissional, aos empregados no comér-
cio, de ambos os sexos e, em geral, a todas as pessoas que quises-
sem frequentá-los».



O mesmo Ministro, por decreto de 30 de Junho de 1898, reor-
ganizou o Instituto Industrial e Comercial de Lisboa.

Na parte respeitante à instrução comercial, reservou para o
Instituto Industrial e Comercial de Lisboa os cursos secundários
e superiores de comércio. O ensino secundário seria ministrado em
três anos e o ensino superior em cinco anos. Os cursos indicados
eram constituídos pelas seguintes cadeiras, então económicas:

l.a Álgebra, geometria no espaço, trigonometria rectilínea;
2.a Álgebra superior, geometria analítica, cálculo infinite-

simal ;
5.a Física experimental e industrial;
6.a Química geral e industrial, análise química;
7.a Botânica industrial, zoologia industrial, higiene geral

e colonial, profilaxia internacional;
15.a Geografia comercial e história do comércio, emigração e

colonização, armamentos marítimos, indústrias do mar;
16.a Economia política, princípios de direito civil e adminis-

trativo, legislação industrial;
17.a Contabilidade e operações comerciais, instituições co-

merciais ;
18.a Cálculo de operações financeiras;
19.a Direito comercial, direito marítimo e internacional, le-

gislação consular;
2O.a Mercadorias, direito fiscal;
23.a Língua inglesa;
24.a Língua alemã.

Os alunos seriam obrigados a trabalhos práticos nos escritó-
rios, com o fim de se orientarem «nos serviços de expediente das
casas de comércio, no emprego e circulação dos documentos comer-
ciais e bem assim exercitá-los no cálculo das operações comerciais
e financeiras e na contabilidade aplicada a diversos ramos, tais
como: mercadorias, empresas de navegação, negócios bancários,
companhias de seguros e outras».

O Ministro Conde de Paçô-Vieira foi quem subscreveu o de-
creto de 9 de Julho de 1903, aprovando o novo Regulamento do
Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, relativamente à reforma
de 30 de Junho de 1898. Aí se declarava que o ensino superior
industrial e comercial, professado naquele estabelecimento, se
dividia em superior a secundário. O ensino superior industrial
destinava-se a formar engenheiros industriais ou a habilitar pes-
soal técnico para as diversas especialidades da indústria e para
determinados serviços do Estado. O ensino superior comercial
destinava-se a «formar comercialistas ou a habilitar pessoal téc-
nico de administração económica para os diversos ramos do comér-
cio e para determinados lugares de administração pública». O en-
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sino secundário destinava-se a habilitar pessoal auxiliar, tanto
para os serviços da indústria e do comércio como para os serviços
do Estado. O quadro de disciplinas comerciais não diferia do dis-
posto no decreto de 1898, com escassas e ligeiras alterações de
títulos.

Muitos anos mais tarde, o Prof. Armando Marques GUEDES
diria que «a segunda metade do séc. XIX, em matéria de organiza-
ção escolar, caracterizou-se (...) por um entendimento (...) entre
a Universidade e o Ensino Técnico. Talvez não fosse um enlace de
amor, porque a Universidade, eivada de sentimentos de repulsa
misoneísta, resistiu por muito tempo às solicitações das Técni-
cas (...)». Teria sido então «reconhecida a necessidade dum ensino
profissional no mundo», sendo este reconhecimento «uma das tais
ideias-forças que dir-se-ia ganham vida própria e são incoercíveis
até às suas últimas consequências».

«O ensino técnico foi considerado, por toda a parte, no seu
grau mais elevado, uma modalidade do Ensino Superior. O pro-
blema das suas relações com a Universidade recebeu uma das
três soluções:

l.a O Ensino Técnico Superior organiza-se e funciona em
escola própria, fora da Universidade;

2.a A Universidade recebe, mas como anexos dos seus qua-
dros clássicos, Institutos Técnicos;

3.a A Universidade deixa de considerar o Ensino Técnico
Superior como taxado dum vício de origem, dum vago complexo de
inferioridade e absorve-o, numa sua orgânica, renovada e mais
larga.

Uma solução intermédia e, por sua essência ou por seu destino,
transitória, é a da existência de Universidades Técnicas, formadas
com os Institutos e Escolas que ministram o Ensino Técnico Supe-
rior».

Actualmente, podemos já concluir que o nosso Ensino Técnico
nasceu sob o signo da primeira solução, que continuou adoptando
até que, em 1930, passou à solução intermédia; posteriormente,
em 1953, a Faculdade de Economia do Porto alcançaria a terceira
solução.

4. A emancipação do ensino comercial superior (1911-1930)

O ano de 1911 foi assinalado por um conjunto de medidas que
viriam a ter elevada projecção no domínio da instrução nacional.



Logo em 22 de Fevereiro, um decreto com força de lei, transforma
as Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa e Porto em Faculdades de
Medicina. Em 22 de Março são fundadas as Universidades de Lis-
boa e Porto. Em 19 de Abril lançam-se as bases da constituição
universitária, pela qual deviam reger-se as três Universidades.
Em 9 de Maio são fundadas Faculdades de Letras em Lisboa e
Coimbra. Em 12 de Maio surgem as Faculdades de Ciências. Em
21 de Maio são criadas, nas Universidades de Lisboa e Coimbra,
Escolas Normais Superiores. Em 23 de Maio é desdobrado o
Instituto Industrial e Comercial em duas Escolas — o Instituto Su-
perior de Comércio e o Instituto Superior Técnico. Em 26 de Maio
são criadas Escolas de Educação Física, anexas às Universidades
de Lisboa e Coimbra. A estas reformas acrescente-se a providência
que, em 12 de Dezembro de 1910, desdobrou o Instituto de Agrono-
mia e Veterinária em dois estabelecimentos autónomos — a Escola
de Medicina Veterinária e o Instituto Superior de Agronomia.
Temos assim, quase completo, o vasto sistema sobre o qual assen-
taram as reorganizações do ensino, fase na qual se adiantaram
as Faculdades de Medicina de Lisboa e Porto (22 de Fevereiro de
1911) e os estudos jurídicos (18 de Abril de 1911).

O decreto organizando o Instituto Superior de Comércio data
de 7 de Maio de 1912 e foi referendado pelo Ministro do Fomento
José Estêvão de VASCONCELOS. Aí se diz que o Instituto Superior
de Comércio, criado por decreto de 23 de Maio de 1911, é um
estabelecimento de ensino superior, com autonomia pedagógica e
administrativa, mantido pelo Ministério do Fomento e tendo por
fim «ministrar aos seus alunos uma instrução desenvolvida e adap-
tada às necessidades económicas e comerciais do País». Professar-
-se-iam os seguintes cursos: curso especial de agentes comerciais,
curso aduaneiro, curso consular e curso superior de comércio.
O ensino ministrado abrangia as seguintes cadeiras:

l.a Elementos de álgebra superior, geometria analítica, cál-
culo diferencial;

2.a Cálculo integral e de probabilidades, estatística mate-
mática ;

3.a Física;
4.a Química geral, inorgânica e orgânica e elementos de

análise;
5.a Matérias primas;
6.a Análise e classificação pautai de mercadorias, falsifica-

ções ;
7.a Economia política, estatística, legislação industrial;
8.a Princípios de direito natural, público, civil e adminis-

trativo ;
9.a Direito comercial e marítimo;
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10.a Direito internacional público;
ll . a Direito internacional privado, legislação consular;
12.a Direito fiscal, evolução do imposto, tratados de co-

mércio ;
13.a Geografia económica, comunicações e transportes ter-

restres e fluviais;
14.a Geografia económica de Portugal e colónias, migração

e colonização.
15.a Portos comerciais nacionais e estrangeiros, armamentos

marítimos, exploração comercial do navio, indústria
do mar;

16.a Mercados comerciais, história do comércio e da indús-
tria ;

17.a Operações comerciais, contabilidade geral;
18.a Especulação comercial, contabilidade bancária, insti-

tuições comerciais;
19.a Contabilidade industrial, contabilidade do Estado;
2O.a Operações financeiras a longo prazo;
21.a Seguros, instituições de previdência, contabilidade de

seguros;
22.a Climatologia, higiene geral e colonial, profilaxia inter-

nacional.

O ensino seria teórico e prático; o ensino prático seria minis-
trado, segundo programas especiais, nos laboratórios de análise
de matérias primas e de análise de mercadorias e falsificações, nos
escritórios comerciais, na aula prática de operações financeiras,
nos cursos práticos de língua francesa, inglesa e alemã e nos cursos
de dactilografia e caligrafia. O ensino seria completado por visitas,
missões de estudo e tirocínios em estabelecimentos particulares
e do Estado. O curso superior de comércio destinava-se a formar
comercialistas (administadores, gerentes, actuários e guarda-li-
vros) e constituía habilitação exclusiva para o professorado das
escolas secundárias e elementares de comércio e para os lugares de
adidos comerciais, e dava preferência para os lugares de profes-
sores do ensino superior comercial e vários lugares públicos. O
curso consular constituía habilitação de preferência para os luga-
res de cônsules. O curso comercial e o aduaneiro constituiam
habilitação de preferência para os lugares de alfândegas. O curso
de agentes comerciais destinava-se ao pessoal auxiliar do comércio
e da indústria. Os cursos de agentes comerciais, aduaneiro e consu-
lar durariam três anos e o curso superior de comércio cinco anos.
Anexos aos Institutos haveria os seguintes estabelecimentos: bi-
blioteca, museu de matérias primas e de mercadorias, laboratórios
para análise de matérias primas e de mercadorias, escritórios
comerciais e de operações financeiras.

A organização do Instituto Superior de Comércio baseou-se
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na lei de 5 de Junho de 1913, subscrita pelo Ministro António
Maria da SILVA. Assim, determinou-se que todos os professores e
mais pessoal do extinto Instituto Industrial e Comercial de Lisboa,
não transferidos para o Instituto Superior Técnico, passassem
para o Instituto Superior de Comércio. Os cursos superiores se-
riam: curso aduaneiro (3 anos), curso consular (4 anos), curso
superior de comércio (5 anos). O ensino seria teórico e prático,
sendo este ministrado nos mesmos gabinetes e laboratórios mencio-
nados no decreto de 1912. O quadro de cadeiras era mantido sem
qualquer alteração. A lei criou uma «Comissão de Aperfeiçoamento
do Ensino» constituída pelo director do Instituto, dois membros do
conselho escolar eleitos anualmente por este, e por dois delegados
da Associação Comercial de Lisboa. Esta Comissão teria por fim
propor ao conselho quanto julgasse conveniente para se melhorar
o ensino comercial e ser ouvida sobre os programas das cadeiras e
do ensino prático. Esta Comissão estabeleceria uma ligação entre
os alunos do Instituto e o comércio, facilitando àqueles o seu
tirocínio e colocação e fornecendo a este o meio de encontrar indi-
víduos devidamente habilitados. O curso superior de comércio,
que formava comercialistas, constituía habilitação exclusiva para
o professorado das escolas secundárias e elementares de comércio
e para os lugares de adidos comerciais e era ainda habilitação de
preferência para os lugares de professores do ensino superior
comercial, das Direcções Gerais da Fazenda Pública, da Estatística,
da Contabilidade Pública, da Fiscalização das Sociedades Anóni-
mas, da Secretaria do Conselho Superior da Administração Finan-
ceira do Estado e, em geral, para os lugares de todas as reparti-
ções do Ministério das Finanças e para os lugares da Direcção
Geral do Comércio e Indústria. O curso consular constituía habili-
tação de preferência para os lugares dos Cônsules de l.a e 2.a
classe (passou a habilitação exclusiva pelo regulamento de 5 de
Julho do mesmo ano). O curso aduaneiro constituía habilitação
exclusiva para os lugares do quadro do serviço interno das alfân-
degas. Estabelecia a entrada de professores por concurso de
provas públicas ou documentais ou por convite. Haveria um tiro-
cínio de dois anos antes do professor passar a efectivo. O Instituto
teria administração autónoma.

Decalcado sobre as bases da lei anterior, o regulamento do
Instituto foi aprovado por decreto de 5 de Julho de 1913. A lei de
7 de Julho do mesmo ano tornou este estabelecimento de ensino
dependente do Ministério da Instrução Pública.

Entretanto, o decreto de 16 de Agosto de 1913 determinava
que, transitoriamente, continuassem a professar-se na Escola Mar-
quês de Pombal os cursos secundários industrial e comercial, do
antigo Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, que constituíam
a «Secção Secundária», e que o Instituto Superior Técnico, o
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Instituto Superior de Comércio e outras escolas permitissem a
utilização dos laboratórios e outro material pedagógico aos alunos
desses cursos. Em 8 de Setembro do mesmo ano, foram aprovadas
as bases para a organização e funcionamento da «Secção Secun-
dária do extinto Instituto Industrial e Comercial de Lisboa», que
se regularia ainda pelas disposições da organização de 1898 e 1903
(na parte aplicável) e pelas bases regulamentares que se anexavam
ao decreto. O ensino seria ministrado na Escola Industrial Marquês
de Pombal, no Instituto Superior Técnico e no Instituto Superior
de Comércio e em outras escolas, bem como em trabalhos em
estabelecimentos fabris do Estado e particulares, em trabalhos no
campo, nas minas e nas obras públicas, etc. O curso secundário
de comércio tinha a duração de três anos.

A solene abertura das aulas do novo Instituto Superior de
Comércio realizou-se em 29 de Novembro de 1913, na presença
do Chefe do Estado, Dr. Manuel de ARRIAGA. Era primeiro director
do Instituto o prof. Luís Feliciano Marrecas FERREIRA, que exercia
também o cargo de professor de Estatística.

Cerca de um ano depois, a Escola de Construções, Indústria e
Comércio veio substituir, pelo decreto de 15 de Outubro de 1914
que a fundou, a Escola criada em 1913 e intitulada «Secção do
extinto Instituto Industrial e Comercial de Lisboa», tendo duas
secções: industrial e comercial. Desta Escola sairiam, em 1918, o
Instituto Industrial e o Instituto Comercial, de Lisboa.

Em 1915, o decreto n.° 1909, de 23 de Setembro, juntou aos
três cursos existentes no Instituto Superior de Comércio um
quarto — curso superior de Finanças — e remodelou o plano das
cadeiras. O ensino ministrado no Instituto passou a ser feito em
27 cadeiras, assim constituídas:

l.a Elementos de álgebra superior e geometria analítica;
2.a Cálculo infinitesimal e de probabilidades;
3.a Métodos gerais físicos e químicos de análise;
4.a Finanças;
5.a Matérias primas;
6.a Análise e classificação pautai de mercadorias;
7.a Economia política, legislação industrial;
8.a Princípios de direito natural, civil, público e administra-

tivo;
9.a Direito comercial e marítimo;

10.a Direito internacional público;
ll . a Direito internacional privado, legislação consular;
12.a Regimes aduaneiros;
13.a Geografia económica, comunicações e transportes ter-

restres e fluviais;
14.a Geografia económica de Portugal e colónias, migração

e colonização;
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15.a Portos comerciais, nacionais e estrangeiros, armamen-
tos marítimos, exploração comercial do navio, indústrias
do mar;

16.a Mercados comerciais, história do comércio e da indús-
tria;

17.a Operações comerciais, contabilidade geral;
18.a Especulação comercial, contabilidade bancária, institui-

ções comerciais;
19.a Contabilidade industrial e outras especiais;
2O.a Operações financeiras a longo prazo;
21.a Seguros, instituições de previdência, contabilidade de

seguros;
22.a Tecnologia geral;
23.a Direito financial, orçamentologia;
24.a Estatística.
Com estas cadeiras constituíam-se os cursos aduaneiro, supe-

rior de finanças, consular e superior de comércio. Os diplomados
com estes cursos continuavam a gozar das vantagens e regalias
consignadas nas leis e regulamentos em vigor. O ensino prático das
17.a, 18.a, 2O.a, 21.a e 24.a cadeiras ficava adstrito a assistentes.
A nomeação dos assistentes seria feita pelo Governo, sob proposta
do Conselho Escolar, e só poderia recair em indivíduos diplomados
com o curso superior de comércio e com prática em empresas
comerciais ou industriais ou estabelecimentos do Estado não
inferior a cinco anos.

O decreto n.° 4409, de 12 de Junho de 1918, subscrito por
Sidónio PAIS, Joaquim Mendes do AMARAL e José Alfredo Mendes
de MAGALHÃES, fez transitar para o Ministério do Comércio o Insti-
tuto Superior de Comércio, o Instituto Superior Técnico e outras
escolas. Em 23 de Setembro do mesmo ano é «ressuscitado» em
Lisboa o Museu Comercial, que fica a funcionar junto do Instituto
Superior de Comércio.

O ano de 1918 ficou brilhantemente assinalado na evolução do
ensino técnico português, com a reforma que então se realizou.
O decreto n.° 5029, de 1 de Dezembro deste ano, é precedido de
um exaustivo relatório, redigido com grande elevação e que engloba
os seguintes tópicos: faz a apreciação crítica do valor da instrução
em geral e, seguidamente, do valor do ensino técnico profissional,
resume a evolução do ensino técnico português, faz a análise crí-
tica da formação e desenvolvimento deste ensino, preconiza um
conjunto de medidas tendente a integrá-lo na sua correcta evolução
e a estimulá-lo.

Entre as disposições do decreto n.° 5029 de 1 de Dezembro
de 1918, conta-se a fundação de uma Direcção Geral do Ensino
Industrial e Comercial, no seio da Secretaria de Estado do Comér-
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cio, pela qual deviam correr todos os assuntos relativos ao ensino
industrial e comercial. O ensino técnico industrial passava a ser
feito numa orgânica remodelada, em Escolas de artes e ofícios,
Escolas industriais, Escolas preparatórias, Escolas de arte apli-
cada, Institutos industriais e no Instituto Superior Técnico. O en-
sino técnico comercial teria Aulas comerciais, Escolas comerciais,
Institutos comerciais e Institutos superiores de Comércio. Dotava-
-se também a cidade do Porto com um Instituto Superior de Co-
mércio, que resultaria do desdobramento da existente Secção Co-
mercial do Instituto Industrial e Comercial do Porto, criando-se,
além do Instituto Superior, o Instituto Comercial do Porto para
o ensino secundário. A Secção comercial da antiga Escola de
Construções, Indústria e Comércio, passava a constituir o Instituto
Comercial de Lisboa. A Secção Industrial do Instituto Industrial e
Comercial do Porto formou o Instituto Industrial do Porto; e a Sec-
ção Industrial da Escola de Construções, Indústria e Comércio,
o Instituto Industrial de Lisboa. Dotavam-se as várias Escolas
com os necessários recursos materiais e humanos de que necessi-
tavam para bem se desenvolverem. As especificações eram extre-
mamente minuciosas.

Não se entendeu necessário remodelar então o plano de
estudos do Instituto Superior de Comércio de Lisboa, que conti-
nuaria a ser o decretado em 23 de Setembro de 1915, adoptando-o
o Instituto Superior de Comércio do Porto. Os cursos professados
nos Institutos Superiores de Comércio seriam todos eles conside-
rados superiores: curso superior aduaneiro, curso superior de fi-
nanças, curso superior consular e curso superior de comércio.
O ensino seria teórico e prático; o ensino prático seria ministrado
em laboratórios de análise de matérias primas, de mercadorias
e falsificações e quaisquer outros a criar consoante as necessidades
do ensino, em escritórios comerciais, em aulas práticas de opera-
ções financeiras, cursos práticos de línguas francesa, inglesa e
alemã, cursos práticos de dactilografia, estenografia e caligrafia
e no Museu Comercial. Os Institutos Superiores de Comércio ti-
nham por fim ministrar aos seus alunos «uma instrução desenvol-
vida e adequada às necessidades económicas e comerciais do País».

A Direcção Geral do Ensino Industrial e Comercial teria um
Boletim destinado a publicar trabalhos originais dos professores
das escolas de ensino técnico, relativos aos progressos industriais e
do ensino, tornar conhecida a organização do ensino técnico nos
países estrangeiros, publicar relatórios dos directores e inspectores
das escolas de ensino técnico, publicar os dados estatísticos reu-
nidos pela Direcção Geral, compilar a legislação relativa ao ensino
técnico e publicar monografias sobre as artes e indústrias portu-
guesas.

Foi a reforma anterior complementada com regulamentos
cuidadosamente elaborados. O regulamento do Instituto Superior



de Comércio de Lisboa foi concedido por decreto n.° 5102, de 11 de
Janeiro de 1919, assinando o Dr. Azevedo NEVES como Ministro do
Comércio e sendo Chefe do Estado João do Canto e Castro Silva
ANTUNES. OS decretos n.os 5100, 5162 e 6099, respectivamente de
11 de Janeiro, 14 de Fevereiro e 15 de Setembro de 1919, concedem
os regulamentos aos recém-criados Instituto Industrial de Lisboa,
Instituto Comercial de Lisboa e Instituto Industrial do Porto.
O decreto de 14 de Fevereiro é assinado pelo então Ministro Ma-
nuel José Pinto OSÓRIO e o decreto de 15 de Setembro por Ernesto
Júlio NAVARRO.

Importante foi a reforma do Dr. Azevedo NEVES. NO entanto,
não alcançou toda a projecção que justamente se esperava, pelas
razões que o seu autor já apontara em relação à reforma de NA-
VARRO: não foi eficazmente secundada (...), não foi devidamente
compreendida». «Não colhemos hoje todos os benefícios que era
lícito esperar do admirável trabalho do Dr. Azevedo NEVES — diria
o prof. Francisco António CORREIA — sobretudo porque disposições
ulteriores, para regulamentar, para complementar, para esclarecer,
só têm servido para mutilar (...)».

A evolução do ramo de ensino que estamos historiando passa
a abranger, daqui em diante, apenas o escalão superior. As referên-
cias que não podíamos deixar de ter feito ao ensino elementar e
médio em épocas em que não havia propriamente ensino superior
de Ciências Económicas, cessam a partir deste momento.

Nos princípios da década de vinte foi apresentado um pro-
jecto de transformação do Instituto em Faculdade de Ciências
Económicas e Comerciais, mas que não chegou a ser concretizado.

Alguns anos mais tarde, logo após a Revolução de 28 de Maio
de 1926, assinalam-se algumas importantes medidas relativas ao
ensino económico superior. Em 30 de Novembro, pelo decreto
n.° 12 771, subscrito pelo Presidente António Óscar de Fragoso
CARMONA e pelo Ministro do Comércio e Comunicações Abílio Au-
gusto Valdês de Passos e SOUSA, foi reorganizado o ensino nos
Institutos Superiores de Comércio de Lisboa e Porto. Estabeleceu-
-se então que «os Institutos Superiores de Comércio de Lisboa e
Porto são considerados estabelecimentos de ensino superior, com
autonomia pedagógica e administrativa, dependentes do Minis-
tério do Comércio e Comunicações, tendo por fim ministrar
aos seus alunos uma instrução desenvolvida e adaptada às
necessidades económicas e comerciais do País e ainda ao
desempenho de funções do Estado». O ensino ministrado nos
Institutos passava a compreender um curso geral (três anos)
e cursos especiais (com duração de um ano) de administração
comercial, diplomático e consultar, aduaneiro e finanças. Seria
organizado também «um curso complementar de ciências eco-
nómicas e comerciais, destinado a difundir os altos conhe-
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cimentos destas ciências». O decreto deu âs bases áa organi-
zação, que serviram para a elaboração do Regulamento dos Insti-
tutos Superiores de Comércio, aprovado por lei n.° 14 291 de 14 de
Setembro de 1927. Era então Ministro do Comércio Artur Ivens
FERRAZ.

As cadeiras professadas nos Institutos foram distribuídas por
grupos, conforme passamos a indicar:

1.° grupo — Matemáticas financeiras

l.a Matemáticas superiores. Álgebra. Princípios de análise
infinitesimal. Geometria analítica (aual);

2.a Matemáticas superiores. Análise infinitesimal. Cálculo
das probabilidades e suas aplicações (anual);

3.a Operações financeiras a longo prazo (semestral);
4.a Seguros. Instituições de previdência (semestral) ;

2.° grupo— Ciências físico-químicas

5.a Métodos gerais físicos e químicos de análise (anual);
6.a Matérias primas (anual);
7.a Análise de mercadorias (anual) ;
8.a Tecnologia industrial e comercial (anual);
9.a Classificação pautai de mercadorias (dois semestres).

S.° grupo — Ciências económicas e geográficas

10.a Economia política. Legislação industrial (anual)
l l . a Estatística geral e aplicada (semestral)
12.a Finanças (anual)
13.a Política económica internacional. Regimes aduaneiros

(anual)
14.a Geografia económica geral e especial (anual)
15.a Geografia económica de Portugal e suas colónias. Geo-

grafia económica do Brasil (anual)
16.a Organização e exploração dos transportes (anual)
17.a História económica (anual)
18.a Administração colonial (semestral)

Jf.° grupo — Ciências políticas e jurídicas

19.a Princípios de direito civil, político e administrativo
(anual)

2O.a Direito comercial e marítimo (anual)



âl.a f)íreito internacional pubiico (anual)
22.a Direito internacional privado. Legislação consular*

(anual)
23.a História política e diplomática (semestral)

5.° grupo — Administração comercial e financeira

24.a Operações comerciais. Contabilidade geral (anual)
25.a Operações, legislação e contabilidade bancária (se-

mestral)
26.a Contabilidade industrial (semestral)
27.a Organização e administração de empresas (semestral);
28.a Contabilidade pública (anual)

A organização do curso geral e dos cursos especiais constava
do quadro anexo ao Regulamento. Para se ser diplomado com o
curso complementar de ciências económicas e comerciais era
necessária a aprovação em todas as cadeiras e aulas práticas
dos Institutos. Os alunos que tivessem concluído o curso geral
e que não pudessem seguir os cursos especiais teriam direito a
que lhes fosse passado um certificado, que lhes permitisse exer-
cer a sua actividade na vida prática. Os diplomados pelos cursos
especiais, aprovados nas cadeiras que constituíam o curso com-
plementar de ciências económicas e comerciais, seriam, depois
de decorrido um ano, pelo menos, sujeitos a um exame final com-
posto de dois argumentos sobre matérias escolhidas pelos con-
selhos e da discussão de uma tese inédita, à livre escolha do
aluno, sobre esse assunto económico ou comercial. Haveria em
cada Instituto uma «Comissão de aperfeiçoamento do ensino»,
incumbida de propor aos conselhos escolares o que julgasse van-
tajoso para o melhoramento do ensino comercial, tendo em aten-
ção as necessidades da vida prática. A Comissão de aperfeiçoa-
mento do ensino compor-se-ia do director do Instituto, de dois
membros do conselho escolar eleitos por este no princípio de cada
ano lectivo e de dois delegados das Associações Comerciais de
Lisboa ou Porto, por eles indicados.

Em 31 de Dezembro foi declarada obrigatória, para todos
os alunos, a frequência dos cursos práticos de línguas, sendo ape-
nas dispensados os alunos que as tivessem estudado fora do Ins-
tituto e que se sujeitassem no começo do ano lectivo a exames
de passagem. No mesmo ano, pelo decreto de 24 de Setembro, era
elevada a «Escola Superior Colonial» a antiga Escola Colonial.
A lei n.° 16 966, de 13 de Junho de 1929, regulou o exercício das
funções nos cargos directivos das Escolas Superiores de Ensino
Técnico.
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fim 27 de Julho de lÔâO, pelo decreto n.° Í8Í17, pubíícâ-
-se o Estatuto da Instrução Universitária, mas nele não há re-
ferência ao Instituto Superior Técnico, ao Instituto Superior de
Comércio, à Escola de Medicina Veterinária e ao Instituto de
Agronomia, que continuavam a margem da disciplina universi-
tária.

5. A luiiversitarizaçao do ensino superior de Economia (1930)
e a sua posterior evolução até à actualidade

Foi o decreto n.° 19 081, de 2 de Dezembro de 1930, saído
alguns meses após o Estatuto da Instrução Universitária, que
conferiu grau universitário às Escolas anteriormente indicadas
— através da fundação da Universidade Técnica de Lisboa, que
as integrou. Pelo mesmo decreto, assinado pelo então Ministro
da Instrução Pública, Prof. Gustavo Cordeiro RAMOS, foi o Ins-
tituto Superior de Comércio convertido em Instituto Superior de
Ciências Económicas e Financeiras. Vinte dias mais tarde, por-
tanto, em 22 de Dezembro de 1930, tomava posse o primeiro
reitor da Universidade Técnica, Prof. João Alberto Pereira de
Azevedo NEVES.

De acordo com o diploma que a criou, «a Universidade Téc-
nica de Lisboa é uma associação das escolas e institutos supe-
riores que, pelo seu poder de investigação e cultura, além da
preparação profissional a que são destinados, se propõe acentuar
a finalidade superior económica do Estado, estudando os seus pro-
blemas mais instantes e pondo consciência na sua acção». Fi-
cava a ser constituída pelo Instituto Superior de Agronomia, pelo
Instituto Superior Técnico, pelo Instituto Superior de Comércio
(que passava a denominar-se Instituto Superior de Ciências Eco-
nómicas e Financeiras) e pela Escola Superior de Medicina Ve-
terinária. Seria dirigida pelo Reitor e pelo Conselho Universi-
tário, o qual reuniu uma vez por mês, por convocação do
Reitor, tendo como principal atribuição «promover o aperfeiçoa-
mento da organização universitária e o progresso do ensino téc-
nico». Dentro do prazo de seis meses, a partir da data da publi-
cação deste decreto, as escolas que constituíam a Universidade
Técnica deveriam reformar os seus regulamentos, nas disposições
que o contrariassem.

Ao ministério de Gustavo Cordeiro RAMOS ficou devendo o en-
sino das ciências económicas algumas outras medidas assina-
láveis. Assim, em 27 de Outubro de 1931, pelo decreto n.° 20 440
foi aprovado o regulamento do I. S. C. E. F. Aí se declara que
o Instituto «é um estabelecimento de ensino com autonomia peda-
gógica e administrativa, dependente do Ministério da Instrução
Pública, tendo por fim a cultura dos altos estudos económicos
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e financeiros, em relação com as necessidades do comércio na-
cional e dos mais importantes cargos do Estado, dos municí-
pios e das grandes empresas a que esses estudos mais directamente
interessam».

As matérias professadas no Instituto foram então distribuí-
das pelas cadeiras seguintes:

l.a Matemáticas superiores. Álgebra. Princípios de aná-
lise infinitesimal. Geometria analítica.

2.a Matemáticas superiores. Análise infinitesimal. Cálculo
de probabilidades e suas aplicações.

3.a Operações financeiras a longo prazo.
4.a Cálculo actuarial.
5.a Métodos gerais físicos e químicos de análise.
6.a Matérias primas.
7.a Tecnologia industrial e comercial.
8.a Técnica pautai.
9.a Economia política. Legislação industrial.

10.a Política económica internacional.
11.» Finanças.
12.a Geografia económica geral.
13.a Geografia económica de Portugal e suas colónias. Admi-

nistração colonial.
14.a História económica.
15.a História diplomática.
16.a Organização e exploração de transportes. Mercados

comerciais.
17.a Estatística geral e aplicada.
18.a Princípios de direito civil, político e administrativo.
19.a Direito comercial e marítimo.
20.° Direito internacional público. Regime da Sociedade das

Nações.
21.a Direito internacional privado. Legislação consular.
22.a Operações comerciais. Contabilidade geral.
23.a Especulação comercial. Organização bancária.
24.a 1* parte — Contabilidade industrial, contabilidade agrí-

cola.
2.a parte — Organização e administração ie empresas.

25.a Contabilidade pública e administrativa.

O ensino ministrado no Instituto dividia-se em quatro secções,
cada uma das quais com a duração de quatro anos de estudos:
Aduaneira; Diplomática e consular; Financeira; e de Adminis-
tração comercial. Os alunos que concluíssem todas as cadeiras e
cursos práticos referentes a qualquer das secções teriam direito
ao diploma de licenciatura em ciências económicas e financeiras,
com a indicação da secção respectiva. Este diploma constituía
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habilitação', na èecçâo Aduaneira, exclusiva para os lugares das
Alfândegas; na Secção Diplomática e Consular, exclusiva para os
lugares de cônsules e secretários de legação; na Secção Finan-
ceira, para actuários e outros cargos do quadro da Direcção Ge-
ral das Contribuições e Impostos, da Inspecção de Seguros, da
Direcção Geral da Fazenda Pública, da Direcção Geral de Esta-
tística, do Tribunal de Contas, da Direcção Geral do Comércio e
Indústria e da Direcção Geral da Contabilidade Pública; e, na
Secção de Administração Comercial, para os lugares de adminis-
tradores, gerentes e outros lugares de natureza técnico-comercial,
de empresas comerciais, bancárias e industriais, bem como para
os lugares de administradores de falências, peritos comerciais e
corretores de bolsas de fundos públicos e de mercadorias. O
diploma do curso de ciências económicas e financeiras, pelas
suas diversas secções, constituía também habilitação para o pro-
fessorado dos Institutos Comerciais e das Escolas de Ensino Téc-
nico-profissional. Admitiam-se três classes de alunos: ordinários,
voluntários e livres.

Pelo decreto n.° 24 702, de 29 de Novembro de 1934, foi acres-
centado à lista de disciplinas acima indicada, um curso semestral
de Direito corporativo, a frequentar obrigatoriamente no 4.° ano
de todas as Secções.

Entretanto, porém, em 26 de Junho de 1933, havia surgido
o decreto-lei n.° 22 739, como uma medida intempestiva (abstracção
feita da política de austeridade financeira então imposta ao País):
decretava-se, pura e simplesmente, o encerramento do Instituto
Superior de Comércio do Porto. Tão precipitada foi, na verdade,
esta medida que nem tomou em consideração os alunos que, fre-
quentando aquele Instituto, ainda não tinham concluído os seus
cursos. Por isso, às reclamações suscitadas se seguiu novo decreto-
-lei (n.° 23103, de 9 de Outubro de 1933), que veio estabelecer
«um período transitório de três anos lectivos para funcionamento
do Instituto Superior de Comércio do Porto, extinto pelo decreto-
-lei n.° 22 739». Após o termo desse período transitório e até 1953,
o I.S.C.E.F., passou a ser a única escola superior de Economia
existente em Portugal.

Em 17 de Outubro de 1949, decorridos cerca de 18 anos sobre
a anterior reforma do Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras, surge uma importante remodelação do seu plano de
estudos, complementada por algumas novas disposições, especial-
mente no tocante ao provimento dos cargos docentes.

Esta reforma representou, sem dúvida, um decisivo contributo
para o avanço dos estudos económicos em Portugal. Ê amplamente
conhecido o quadro de disciplinas por ela definido; mas não que-
remos deixar de o arquivar aqui, nomeadamente para uma possível
comparação com o plano de estudos da Faculdade de Economia do



Porto (fundada em Í95&) e de outras instituições de ensino, é
também para que possa efectuar-se um confronto com o elenco
anterior.

Cadeiras anuais

l.a Matemáticas gerais;
2.a Análise matemática;
3.a Estatística;
4.a Cálculo actuarial I ;
5.a Cálculo actuarial I I ;
6.a Geografia económica portuguesa;
7.a Economia e administração coloniais;
8.a Economia I;
9.a Economia II ;

10.a Economia III;
l l . a Política económica internacional;
12.a Economia e legislação industriais;
13.a Economia dos transportes;
14.a História dos factos e das doutrinas económicas;
15.a Noções fundamentais de direito e estudo descritivo das

instituições de direito civil;
16.a Direito civil (parte geral e obrigações);
17.a Direito comercial e marítimo;
18.a Direito constitucional e administrativo;
19.a Finanças I (noções fundamentais);
2O.a Finanças II (contabilidade pública);
21.a Finanças III (direito fiscal; contribuições e impostos);
22.a Teoria da contabilidade;
23.a Contabilidade aplicada;
24.a Balanços e verificação de contas;
25.a Especulação comercial, organização bancária;
26.a Economia da empresa.

Cursos semestrais

1.° Econometria;
2.° Direito internacional público;
3.° História diplomática;
4.° Direito internacional privado;
5.° Direito corporativo;
6.° Técnica pautai.
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Cursos anuais práticos

Práticas de técnica comercial I
Práticas de técnica comercial II

Passaram, desde então, a professar-se no I.S.C.E.F., o Curso
Superior de Finanças e o Curso Superior de Economia, que ainda
hoje existem, com a duração de cinco anos cada, sendo os dois
primeiros anos comuns aos dois cursos. Os alunos aprovados nas
disciplinas que constituem o Curso Superior de Finanças recebem
o grau de licenciado em Finanças e os aprovados no Curso Superior
de Economia o grau de licenciado em Economia. Admitem-se
alunos em regime de frequência ordinária e em regime de volun-
tariado, obrigando-se, porém, todos os alunos a frequentar as
aulas práticas.

Confrontando o novo quadro de disciplinas instituído pela
reforma de 1949 com o que vigorava desde 1931 e ao qual apenas
fora feito o aditamento do curso de Direito corporativo em 1934,
verifica-se, em primeiro lugar, uma significativa ampliação do
número total de cadeiras e cursos: de 26 sobe para 32, acrescendo
ainda dois cursos práticos de técnicas comerciais. Por outro lado,
o ensino das matérias de formação básica em Economia é vigoro-
samente reforçado. Assim, a antiga e única cadeira de Economia
política, legislação industrial, dá lugar a quatro novas discipli-
nas: Economia I, Economia II, Economia III e Economia e legisla-
ção industriais; surge, pela primeira vez em Portugal, um curso
de Econometria; o âmbito da cadeira de História económica é
alargado para o de História dos factos e das doutrinas económicas;
outras disciplinas de Economia são simultaneamente criadas (Eco-
nomia e administração coloniais, Economia dos transportes, Eco-
nomia da empresa), vindo substituir ou desdobrar cadeiras ante-
riormente existentes, definidas por designações menos claramente
orientadas no sentido de uma formação especificamente económica.
Ao mesmo tempo, remodela-se inteiramente o grupo das dis-
ciplinas financeiras no sentido de uma repartição, ordenação e
coordenação mais correctas dos respectivos ensinos, recom-
pondo-se igualmente o grupo das disciplinas contabilísticas,
que é consideravelmente alargado. Também é alargada, porém,
a base de formação jurídica exigida aos diplomados pelo
Instituto, aumentando de 5 para 7 o conjunto das disciplinas de
Direito e de 9 para 11 o número de semestres por elas ocupados.
São suprimidas três disciplinas de índole «tecnológica» — Méto-
dos gerais físicos e químicos de análise, Matérias primas e
Tecnologia industrial e comercial —, aliás com longa tradição
no ensino de Economia em Portugal, mas cujo conteúdo real, já
antes da reforma, não correspondia às respectivas designações, por



o Conselho Escolar haver entendido que tinham deixado de interes-
sar à formação dos licenciados pelo Instituto.

O número das disciplinas de matemáticas puras não foi
ampliado, apenas se alterando as suas denominações. Integradas,
porém, no novo tronco comum inicial de dois anos, a sua frequên-
cia tornou-se obrigatória para todos os alunos, ao passo que,
anteriormente, só aos alunos das Secções de Finanças e de Admi-
nistração Comercial se exigia que nelas obtivessem aprovação.
Uma tal obrigatoriedade, assim como a criação do curso de Eco-
nometria e das cadeiras de Cálculo actuarial-I e Cálculo actua-
rial-II, representam manifestações, no novo «curriculum», da
orientação que, desde alguns anos antes, se vinha a desenhar numa
parte considerável do corpo docente (designadamente entre os
seus elementos mais novos), no sentido da «matematização» de um
ensino que, até 1945, se mantivera essencialmente «literário», não
fazendo praticamente nenhuma utilização, nas cadeiras de Econo-
mia pura ou aplicada, de conhecimentos matemáticos ou estatís-
ticos. A reforma, não só consagrou firmemente essa orientação,
como lhe tornou possível um grande desenvolvimento posterior.
Foi esse, decerto, um dos seus aspectos mais positivos.

Em suma: foi com a reforma do I.S.C.E.F. em 1949 que, final-
mente, se procurou instituir em Portugal um ensino destinado a
preparar técnicos superiores de economia, equipados com uma
formação científica especializada e moderna. Este ponto merece
ser fortemente sublinhado, porque teve repercussões de largo al-
cance. Por um lado, os economistas — até então normalmente rele-
gados a posições de nítido desprestígio e subalternidade perante
os diplomados dos demais cursos superiores — beneficiaram de
uma progressiva e acentuada valorização social do seu estatuto e
função na sociedade portuguesa. Por outro lado, dispondo de uma
especialização aprofundada e de métodos de trabalho específicos
e rigorosos, os licenciados em Economia ou Finanças puderam
desempenhar ulteriormente papel de maior relevo na identificação,
análise e equacionação de problemas fundamentais do nosso País.

Menos de quatro anos após a reforma do I.S.C.E.F., foi fun-
dada, em 28 de Maio de 1953, pelo decreto-lei n.° 39 226, a Facul-
dade de Economia do Porto, no seio da respectiva Universidade.
Datado do mesmo dia, o decreto n.° 39 227 definiu o correspondente
plano de estudos, ficando o seu quadro de disciplinas assim cons-
tituído :

1.° grupo

Matemáticas gerais
Cálculo infinitesimal
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Estatística
Econometria

2.° grupo

Geografia económica portuguesa
Economia I
Economia II
Economia III
Economia dos transportes
Política económica internacional
Economia e legislação industriais
Economia e administração ultramarina
História dos factos e das doutrinas económicas
Finanças
Direito fiscal

3.° grupo

Introdução ao estudo do direito e estudo descritivo das insti-
tuições do direito civil

Direito civil (parte geral)
Direito civil (obrigações)
Direito comercial
Organização e direito corporativo

4.° grupo

Teoria da contabilidade
Contabilidade aplicada
Economia da empresa

As disciplinas de Econometria, Economia dos transportes,
História dos factos e das doutrinas económicas, Direito fiscal,
Direito civil (obrigações) e Economia da empresa foram conside-
radas semestrais, sendo anuais todas as outras. Ã aprovação em
todas as disciplinas do curso corresponde o grau de licenciado em
Economia. Os licenciados em Economia que pretendam ingressar
nos quadros diplomático e consular devem obter aprovação nas
disciplinas de Direito constitucional e administrativo, Direito
internacional público, História diplomática e Direito internacional
privado, regidas no Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras ou nas disciplinas correspondentes das Faculdades de
Direito.

Vinte anos depois do decreto que extinguiu o antigo Instituto
Superior de Comércio do Porto, voltou assim a existir, nesta cidade,
uma escola superior de Economia, agora instituída em nivel univer-
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sitário. A preparação de técnicos superiores de economia recebeu,
deste modo, um novo e importante impulso, sendo de notar que,
conforme pode verificar-se pelo elenco de disciplinas acima trans-
crito, na definição oficial do ensino a ministrar pela nova Facul-
dade prevaleceram as mesmas orientações que haviam inspirado
a reforma do I.S.C.E.F., em 1949. Todavia, enquanto esta criou
duas licenciaturas (Economia e Finanças), a Faculdade de Econo-
mia do Porto ficou limitada, e ainda hoje o está, a conceder uma
só (a de Economia), após cinco anos de estudos.

Embora não diga respeito directamente à evolução do ensino
superior de Economia em Portugal, há um facto, do período que
imediatamente se sucede à aludida reforma do I.S.C.E.F. e à
criação da Faculdade de Economia do Porto, que nos parece
particularmente assinalável: foi a reunião conjunta, em Lisboa,
no ano de 1957, do II Congresso dos Economistas Portugueses e do
II Congresso das Indústrias Portuguesas.

Nesta reunião, um certo número de jovens economistas portu-
gueses, formados já dentro das novas orientações impressas ao
ensino da Economia no nosso País, tiveram notável e muito activa
participação. Bem organizados, abundantemente documentados e
firmemente apoiados em estudos técnicos e económicos, estes Con-
gressos marcaram um momento de decisivo alcance, quer na to-
mada de consciência dos problemas de desenvolvimento e moder-
nização da economia portuguesa, quer na demonstração e aceitação
pública da especificidade, necessidade e utilidade social do tra-
balho dos economistas da «nova geração».

Durante o longo prazo de 18 anos, o esquema de estudos
estabelecido pela reforma do I.S.C.E.F. em 1949, permaneceu inal-
terado. Com efeito, só em 7 de Outubro de 1967, o decreto n.° 47 986
veio modificá-lo, mudando as designações de onze cadeiras anuais,
de um curso semestral e dos dois cursos práticos, e criando um
novo curso semestral. Estas alterações foram efectuadas, «aten-
dendo — diz-se no brevíssimo preâmbulo do decreto — ao que foi
solicitado pelo conselho escolar do Instituto».

Mais recentemente, e após 15 anos de vigência do primitivo
quadro de disciplinas, também a organização do curso superior de
Economia professado na Faculdade de Economia do Porto foi
modificada pelo decreto n.° 48 626, de 12 de Outubro de 1968.
Nos «considerandos» que precedem o articulado deste diploma
declara-se que, «decorridos quinze anos, se torna (va) indispensá-
vel rever (aquela) organização no sentido de a adaptar a novas
orientações das ciências professadas na Faculdade e a prementes
exigências do nosso actual estádio de desenvolvimento económico
e social». Alega-se também que, «reconhecida a equivalência entre
a licenciatura em Economia pela Universidade do Porto e a licen-
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ciatura em Economia pela Universidade Técnica», «se impõe evitar,
na medida do possível, que diferenças muito acentuadas entre os
elencos das duas licenciaturas tornem praticamente impossível
aos alunos o exercício do direito de transferência de uma para a
outra das Universidades». A reorganização que se efectuou, parece,
pois, ter sido determinada por preocupações de actualização cien-
tífica, de correspondência a novas necessidades sociais e de relativa
uniformização do ensino superior de Economia em Portugal. O rea-
justamento de disciplinas realizado, um ano antes, no I.S.C.E.F.,
teria sido igualmente motivado pelas duas primeiras destas preo-
cupações.

Estes decretos introduziram as seguintes modificações prin-
cipais nos três Cursos de Ciências Económicas que temos vindo a
considerar:

a) No Curso Superior de Economia, do I.8.C.E.F.

— mediante substituição da antiga disciplina de Economia e
legislação industriais por uma nova cadeira de Economia IV,
toi prolongada até ao 4.° ano a sequência de cadeiras básicas de
Economia (I, II e HE), que anteriormente se estendia apenas do
1.° ao 3.° anos;

— no 4.° e 5.° anos, foram criadas duas cadeiras de Política
económica (I e II), no lugar das anteriores disciplinas de Política
económica internacional e Economia dos transportes;

— no 5.° ano, foi introduzida uma cadeira de Economia por-
tuguesa, que veio ocupar a posição da de Economia e administra-
ção coloniais que constava do elenco precedente;

— ainda no 5.° ano, procedeu-se ao desdobramento e alarga-
mento de âmbito da anterior disciplina de História dos factos e
das doutrinas económicas, criando-se, por um lado, uma cadeira
de História das doutrinas económicas e sociais e, por outro, um
curso semestral de História económica e social, para o que se su-
primiu o curso de Direito internacional privado, que constava
do programa até então em vigor.

b) No Curso Superior de Economia, do Porto:

— foram eliminadas as cadeiras anuais de Geografia econó-
mica portuguesa, Política económica internacional, Economia e
legislação industriais e Economia e administração ultramarinas
e o curso semestral de Economia dos transportes (como vimos
acima, todas estas disciplinas, salvo a Geografia económica
portuguesa, haviam igualmente desaparecido do «curriculum» do
I.S.C.E.F.);
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—no 1.° ano, foi incluída uma cadeira de Introdução ao es-
tudo das ciências sociais, que não foi considerada na remodelação
dos cursos do I.S.C.E.F.;

— tal como no I.S.C.E.F., a sequência dos ensinos básicos de
Economia, que anteriormente também se estendia apenas do 1.° ao
3.° anos, foi prolongada até ao 4.° ano, mediante introdução de
uma cadeira de Economia IV;

— o 5.° ano foi largamente refundido, incluindo agora, como
matérias novas, Política económica e Economia portuguesa
(anuais) e Investigação operacional e Organização e gestão de
empresas (semestrais).

c) No Curso Superior de Finanças, do I.S.C.E.F.:

—foi instituída, nos 3.° e 4.° anos, uma nova sequência das
disciplinas de Contabilidade (I e II), suprimindo a anterior dis-
tinção entre Teoria da contabilidade (3.° ano) e Contabilidade
aplicada (4.° ano);

— no 4.° ano, foi inserida uma cadeira anual de Investigação
operacional, que veio tomar o lugar da de Cálculo actuarial I
do antigo plano;

— no 5.° ano, amplamente remodelado, surgiram quatro novas
disciplinas: as cadeiras anuais de Seguros e cálculo actuarial, de
Organização e gestão de empresas I e de Organização e gestão de]
empresas II e o curso semestral de Verificação de contas; desapa-
receram as seguintes cadeiras do elenco que vigorava desde 1949:
Cálculo actuarial II, Balanço e verificação de contas e Especulação
comercial — organização bancária.

Em resultado destas alterações, os três Cursos Superiores de
Ciências Económicas actualmente ministrados em Portugal apre-
sentam a composição por disciplinas que se indica no quadro junto
e que representa o último estádio, até agora atingido, numa longa
evolução (por vezes, estagnação), cujos aspectos e momentos prin-
cipais procurámos indicar e descrever.

6. Conclusão; perspectivas*

Um rápido exame do quadro anexo permite, em primeiro lugar,
verificar que, mau grado o intuito de uniformização declarado pelo

* Esta rubrica foi bastante mais desenvolvida na edição original.
As conclusões então extraídas excedem o escorço de uma evolução histórica,
que houve a intenção de aqui apresentar meramente. Pelo que a última
parte do referido trabalho — Possibilidades e perspectivas da instrução eco-
nómica nacional — reservar-se-á para outra altura, ou então, e talvez preferi-
velmente, ceder-se-á o direito de extrair tais conclusões a outras vozes mais
autorizadas e, sobretudo, influentes. (Nota do Autor).
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ACTUAL COMPOSIÇÃO DOS CURSOS DE CIÊNCIAS ECONÓMICAS EM POBTUGAL

CURSOS DE ECONOMIA CURSO DE FINANÇAS

Da Faculdade de Economia do Porto Do Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras

Matemáticas Gerais

Economia I

Introdução ao Estudo das Ciên-
cias Sociais

Introdução ao Estudo do Direito
e Estudo Descritivo das Ins-
tituições do Direito Civil

Propedêutica Comercial I

Matemáticas Gerais

Economia I

Geografia Económica Portu-
guesa

Noções Fundamentais de Direito
e Estudo Descritivo das Ins-
tituições do Direito Civil

Propedêutica Comercial I

Matemáticas Gerais

Economia I

Geografia Económica Por tu-
guesa

Noções Fundamentais de Direito
e Estudo Descritivo das Ins
tituições do Direito Civil

Propedêutica Comercial I

g<

Análise Infinitesimal

Economia II

Finanças

Direito Civil: Parte Geral

Propedêutica Comercial II

Análise Matemática

Economia II

Finanças I: Noções Fundamen-
tais

Direito Civil: Parte Geral e
Obrigações

Propedêutica Comercial II

Análise Matemática

Economia II

Finanças I: Noções Fundamen-
tais

Direito Civil: Parte Geral e
Obrigações

Propedêutica Comercial II
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Economia III

Direito Fiscal (semestral)

Direito Civil: Obrigações (se-
mestral)

Teoria da Contabilidade

Econometria (semestral)

Economia IV

Direito Comercial

Contabilidade Aplicada

Economia da Empresa

Investigação Operacional (se-
mestral)

Política Económica
Economia Portuguesa
História dos Factos e das Dou-

trinas Econ. (semestral)
Organização e Direito Corpora-

tivo
Organização e Gestão de Empre-

sas (semestral)

Estatística

Economia III

Direito Comercial e Marítimo

Direito Constitucional e Admi-
nistrativo

Contabilidade I

Econometria (semestral)

Economia IV

Política Económica I

História Diplomática (semes-
tral)

Economia da Empresa

Direito Corporativo (semestral)

Direito Internacional Público
(semestral)

Técnica Pautai (semestral)

Política Económica II

Economia Portuguesa

História das Doutrinas Econó-
micas e Sociais

História Económica e Social (se-
mestral)

Estatística

Finanças III: Contabilidade Pú-
blica

Direito Comercial e Marítimo

Direito Constitucional e Admi-
nistrativo

Contabilidade I

Investigação Operacional

Finanças III: Direito Fiscal;
Contribuições e Impostos

Contabilidade II

Economia da Empresa

Direito Corporativo (semestral)

Seguros e Cálculo Actuarial

Organização e Gestão de Empre-
sas I

Organização e Gestão de Empre-
sas II

História das Doutrinas Econó-
micas e Sociais

Verificação de Contas (semes-
tral)



legislador no recente decreto n.° 48 626, subsiste, entre os dois
Cursos Superiores de Economia (o da Universidade do Porto e o
da Universidade Técnica de Lisboa), um certo número de signifi-
cativas diferenças. Destacando o essencial, parece poder dizer-se
que, enquanto o Curso da Universidade Técnica se encontra hoje
estruturado em termos que o orientam claramente, do ponto de
vista profissional, para a preparação de técnicos superiores de
economia destinados a trabalhar numa perspectiva macro-econó-
mica (ou, por outras palavras, numa perspectiva de administração
pública), no Curso do Porto essa orientação é menos nítida, no-
tando-se um certo «compromisso» com uma orientação no sentido
da administração privada.

Uma outra anotação importante diz respeito ao Curso Superior
de Finanças, que só existe no I.S.C.E.F. Observando a sequência
das disciplinas do 1.° ao 5.° anos, apercebemo-nos de que, nos
3.° e 4.° anos, há uma «hesitação» entre duas orientações: uma no
sentido de uma preparação ainda para o sector público, a outra no
sentido de uma habilitação para a administração privada. Tal «he-
sitação» só se resolve no 5.° ano, prevalecendo aí, abertamente, a
segunda orientação, mas já sem que se torne viável proporcionar
aos diplomados por este Curso uma formação completa para a
administração empresarial.

Não nos surpreenderia, pois, que as próximas reformas dos
Cursos de Ciências Económicas em Portugal viessem a ser princi-
palmente determinadas pela necessidade de resolver os problemas
suscitados, tanto pelo «compromisso» acusado pelo programa da
Faculdade de Economia do Porto, como pela «hesitação» consta-
tada no programa do Curso Superior de Finanças de Lisboa, como
ainda pela inexistência de um «curriculum» de estudos inequivoca-
mente subordinado à finalidade de preparar técnicos e dirigentes
para as administrações económicas privadas.

Seja como for, o que mais importa sublinhar é que, princi-
palmente nos tempos actuais, a reforma não deve ser um mero epi-
sódio, mas um facto constante. Reformas de emergência, foram
muitas das que se realizaram, ao longo do tempo, no ensino das
Ciências Económicas em Portugal. Reformas de constante aper-
feiçoamento, que respondam a necessidades reais e acompanhem a
rápida evolução da economia e da sociedade contemporâneas, são
aquelas que doravante se deverá efectuar.
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