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Documento 1 - A SANTA ALIANÇA 

LA SANTA ALIANZA 

En nombre de la Muy Santa e Indivisible Trinidad. 
SS. MM. el Emperador de Austria, el Rey de Prusia y el Emperador de Rusia como conse-

cuencia de los grandes acontecimientos que han senalado en Europa el curso de los très últi
mos anos, y principalmente de los benefícios que la divina Providencia ha tenido a bien repar
tir sobre los Estados cuyos gobiernos han colocado su confianza y su esperanza solamente en 
Ella, habiendo adquirido la convicción íntima de que es necesario asentar la marcha de la 
adopción por las potencias de sus relaciones mutuas sobre las verdades sublimes que nos ense-
na la eterna religion del Dios salvador: 

Declaramos solemnemente que la presente acta no tiene por objeto más que manifestar a la 
vista dei Universo su determinación inquebrantable de no tomar como regia de su conducta, ya sea 
en la administración de sus Estados respectivos, ya sea en sus relaciones políticas con cualquier 
gobiemo, más que los préceptes de esta santa religion, préceptes de justicia, de caridad y de paz. 

En consecuencia, Sus Magestades han convenido los artículos siguientes: 
Artículo I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que ordenan a todos los hom-

bres mirarse como hermanos, los très monarcas contratantes permanecerán unidos por los 
lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y se considerarán como compatriotas, se pres-
tarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro; se comportarán con sus súb
ditos y ejércitos como padres de familia; les dirigirán en el mismo espíritu de fraternidad dei 
que están animados para proteger la religion, la paz y la justicia. 

Artículo IL En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre los dichos gobernan-
tes, ya sea entre los súbditos, será el de prestarse reciprocamente servido, el de testimoniale 
por una benevolência inalterable el afecto mutuo dei que deben estar animados, el de conside-
rarse todos como miembros de una misma nación Cristiana, y los três príncipes aliados no se 
considerarán ellosmismos más que como delegados por la Providencia para gobernar três 
ramas de una misma familia: Austria, Prusia y Rusia, confesando así que la nación Cristiana, 
de la cual ellos y sus pueblos forman parte, no tiene realmente otro soberano que aquel a quien 
unicamente pertencen en propiedad la pujanza, por que en él unicamente se encuentran todos 
los tesoros dei amor, de la ciência y de la prudência infinita, es decir, Dios, nuestro Divino 
Salvador Jesucristo el verbo dei Muy-Alto, la palabra de la vida. Sus Magestades recomien-
dan, en consecuencia, con la más tierna solicited a sus pueblos, como único medio de gozar de 
esta paz que nace dela buena conciencia y que esla única durable, fortificarse cada dia más en 
los principios y el ejercicio de los deberes que el divino Salvador ha ensenado a los hombres. 

Artículo III. Todas las potencias que quieran ratificar solemnemente los sagrados principios 
quehan dictado la presente acta y reconozcan lo importante que es para la fel ici dad delas 
naciones demasiado tiempo agitadas que estas verdades ejerzan en adelante sobre los destinos 
humanos toda la influencia que 1 es corresponde, serán recebidas con tanta deligencia como 
afecto en esta Santa Alianza. 

Hecho, triplicado y firmado en Paris el ano de gracia de 1815, el 26 de septiembre. 

Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro. 
(Tratado de la Santa Alianza, 1815.) 

in LÓPEZ - CORDÓN CORTESO, M* Victoria; 
MARTINEZ CARRERA, José Urbano, org.-
Analisis y Comentários de Textos Históricos. 

Madrid: Editorial Alhambra, 1982, vol. H, p. 233-234 
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Documento 2 - TRATADO DE VERONA 

TRATADO DE VERONA 

Los infrascritos Plenipotenciários, autorizados especialmente por sus Soberanos para hacer 
algumas adiciones ai tratado de Santa Alianza, habiendo canjeado antes sus respectivos plenos 
poderes, han convenido en los artículos siguientes: 

Artículo 1? - Las Altas Partes Contratantes, plenamente convencidas de que el sistema de 
gobierno representativo es tan incompatible con el principio monárquico como de la máxima 
de que la Soberania del Pueblo es opuesta ai principio de derecho divino, se obligan dei modo 
más solemne a emplear todos sus médios, y unir todos sus esfuerzos, para destruir el sistema 
de gobierno representativo de cualquier Estado de Europa donde exista, y para evitar que se 
introduzca en los Estados donde no se conoce. 

Artículo 2? - Como no puede ponerse en duda que la libertad de imprenta es el medio más 
eficaz que emplean los pretendidos defensores de los derechos de las Naciones para perjudicar 
a los de los Príncipes, las Altas Partes Contratantes prometen reciprocamente adoptar todas las 
medidas para suprimiria, no solo en sus propios Estados, sino también en todos los demás de 
Europa. 

Artículo 3? - Estando persuadidos de que los princípios religiosos son los que pueden toda
via contribuir más poderosamente a conservar las Naciones en el estado de obediência pasiva 
que deben a sus Príncipes, las Altas Partes Contratantes declaran que su intención es la de sos-
tener cada una en sus Estados las disposiciones que el Clero por su propio interés está autori
zado a poner en ejecución, para mantener la autoridad de los Príncipes, y todas juntas ofrecen 
su reconocimiento ai Papa, por la parte que ha tomado ya relativamente a este asunto, solici
tando su constante cooperación con el fin de avasallar las Naciones. 

Artículo 4? - Como la situación de Espana y Portugal reúne, por desgracia, todas las cir
cunstancias a que hace referencia este tratado, las Altas Partes Contratantes, confiando a 
Francia el cargo de destruirias, le aseguran auxiliarle dei modo que menos pueda comprome-
terles con sus pueblos, y con el pueblo francês, por medio de un subsidio de veinte millones de 
francos anuales cada uno, desde el dia de la ratificación de este tratado, y por todo el tiempo 
de la guerra. 

Artículo 5? - Para restablecer en la Península el estado de cosas que existia antes dela 
revolución de Cadiz y asegurar el entero cumplimiento del objecto que expresan las estipulaci-
ones de este tratado, las Altas Partes Contratantes se obligan mutuamente, y hasta que sus 
fines queden cumplidos, a que se expidan, desechando cualquiera otra idea de utilidad o de 
conveniência, las ordenes más terminantes a todas las Autoridades de sus Estados, y a todos 
sus agentes en otros países, para que se establezca la más perfecta armonía entre las cuatro 
Potencias constratantes, relativo al objeto de este tratado [...]. 

(Acuerdo entre Austria, Francia, Prusia y Rusia dei 22 de noviembre de 1822.) 
in LÓPEZ - CORDON CORTESO, M* Victoria; 

MARTINEZ CARRERA, José Urbano, org.-
Analisis y Comentários de Textos Históricos. 

Madrid: Editorial: Alhambra, 1982, vol. II, p. 234 
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Documento 3 - QUADRO SINÓPTICO 1 (A FORMAÇÃO DO CAPITAL) 

I A F O R M A C Ã O D O C A P 1 T A L | | 

\ 

Capital fixo 
(habitações, equipamento... ) 

Poupança 
(rendimento individual) 

Estrutura do investimento 

- 1° investimentos de base 
— Sociedades 

- 2o investimento industriais 
Capital produtivo 

(sectores industriais - bens de 
produção) 

- Pessoais: S. em nome colectivo 
S. em comandita simples 

- Por acções: S. em comandita 
S. anónima 

Mercado de títulos 

C a p i t a l i s m o F i n a n c e i r o 

t 
Bancos particulares 

(companhias particulares) 

Bancos centrais 

- exclusivo de emissão 

Bancos comerciais 
(sociedades para crédito a longo 

prazo) 
Realce para grandes banqueiros 

(ex.: Rothschild) - reguladores da política de créditos 1 

1 A nova banca de negócios 

Frequentes falências 

4 BOLSA DE VALORES 

Até meados do séc. XIX 
1 

2a metade do séc. XIX 

l 
Exportação de Capitais 
(Juros mais elevados) 

10 



CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DO ENSINO INDUSTRIAL: ANEXO 1 

Documento 4  QUADRO SINÓPTICO 2 (INVESTIMENTOS DE BASE) 

I N V E S T I M E N T O S DK í U S E - OS T R A N S P O R T E S 

T T 
CAMINHOS DE FERRO 

I 
RITMOS 

DE 
CONSTRUÇÃO 

MOTIVAÇÕES 

Até 1850: 
• primeiras linhas 
• investimentos 

particulares ou 
por acções 

18501865/66: 
• investimentos 

privados contro

lados por legisla

ção estatal 

• Ganho de tempo 
• Baixa dos custos 

de produção e 
comercialização 

• Conforto 

18801890/1914: 
• financiamentos 

do Estado ou 
nacionalização 

> Instrumento da industrialização 
• Base de desenvolvimento agrícola 
• Atributo dum estado moderno 
(unificação  mercado interno) 

• Povoamento e colonização 

CONSEQUÊN

CIAS 

• Facilitou trocas de matérias primas e produtos 
• Valorizou recursos naturais e humanos 
• Embarateceu custos de transporte (preço médio baixa 20 

vezes) 
• Desenvolveu indústria siderúrgica 

■ 

NOTA: Outros investimentos: 
• na actividade postal 
• nas comunicações telegráficas e telefónicas 

a) Criação de instalações por

tuárias 
 investimento do Estado 

(continente) ou de parti

culares (Inglaterra) 
 agressividade e cresci

mento depende da con

centração do tráfego 

b) Construção de canais 
marítimos 
 circulação interna 

(Inglaterra) 
 tráfego internacional 

(Suez) 

c) Construção de 
barcos/navios 
 navegação à vela domi

nante até meados do 
séc. XIX 

 navegação a vapor tri
unfa na 
2a metade do séc. XIX 
(diminuição do consu

mo de carvão e utiliza

ção de ferro e aço) 

1 

Consequências: redução das 
tarifas 
aumento do 
tráfego 
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Documento 5  QUADRO SINÓPTICO 3 (RELAÇÕES ECONÓMICAS 
INTERNACIONAIS) 

R E ' L A Ç Ò E S E C O N Ó M I C A S I N T Ë R N A C l O N A 1 S 

' : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Ia Fase: 17891815 
Proteccionismo generalizado 

2a Fase: 1815  1846 
Adaptação gradual ao livre cambismo no Reino 
Unido e proteccionismo na Europa Continental 
(ex.: Alemanha  Zollverin) 

3a Fase: 18461860 
Esforços do Reino Unido e de numerosos grupos de 
pressão para alargarem a política liberal à Europa 
Continental 

4a Fase: 18601879 
Adopção do livre cambismo na maior parte dos paí

ses europeus 
(ex.: Tratado francobritânico  1860) 

5a Fase: 18791892 
Regresso ao proteccionismo da maior parte dos paí

ses da Europa Continental. Medidas proteccionista 
na Rússia, Áustria e Espanha (1877). Reforço tari

fário na Alemanha (1879). Fim do período livre 
cambista francês (1892). 

6a Fase: 18921914 
Acentuação dos grupos proteccionistas no Reino 
Unido (domínios) e reforço do proteccionismo na 
Europa continental (Alemanha e França, sobretudo) 

7a Fase: 19141936 
Abandono do livre cambismo por parte do Reino 
Unido e generalização do proteccionismo. 
Passagem do comércio multilateral ao bilateral. 

T 
O valor total do comércio no mundo triplicou em 

menos de quarenta anos (1876  1914) 

Volume das trocas  crescimento em 3 fases: 
 1830/1840 a 1870/1880: explosão 
 1876/1830 a 1896/1900: desaceleração 
 1896/1900 a 1911/1913: crescimento lento 

Geografia das trocas: 
 Domínio do Noroeste da Europa (Reino Unido, 

França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Países 
Escandinavos) e dos Estados Unidos 

 Hegemonia da Europa e dos países desenvolvidos. 
Em 1914: 
• 40%  comércio intraeuropeu 
• 21,5%  de países não europeus para a Europa 
• 15,2%  sentido inverso 
• 233%  entre países não europeus 

Composição das trocas: 
 Trocas de matérias primas minerais e produtos 

agrícolas por produtos industriais 
 Trocas de produtos manufacturados entre países 

industrializados 
 Trocas de produtos siderúrgicos no comércio intra

europeu 
 Crescente dependência da Europa em relação a 

importações alimentares favoreceu crescimento das 
trocas internacionais 

 Transporte frigorífico, aumento do rendimento "per 
capita" e mercado ultramarino, são factores de 
desenvolvimento do comércio 

Comércio externo  crescimento interno 
 Ós sectores exportadores registaram as mais fortes 

subidas de produtividade 
 As trocas comerciais forneceram mercados a secto

resguia e submeteram o conjunto da economia às 
normas da concorrência internacional 

 O comércio internacional foi um motor de crescimento 
 O aperfeiçoamento do multilatéralisme das trocas 

favoreceu a divisão internacional do trabalho 
 A exportação de capitais sustentava directamente a 

exportação de mercadorias. 
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Documento 6 - QUADRO SINÓPTICO 4 (FACTORES DE PRODUTIVIDADE) 

A C T O R E S 

^ ^ W 
• ■ ■ ; ■ 

* 

•1850 1870: Subida 
 Período de euforia, lucros 

fáceis, subida dos salários reais 
 Crescimento rápido dos investi

mentos 
 'Boom" ferroviário 

• 1870 1890: Descida 
 Período difícil para os lucros 

tanto mais que os salários 
aumentam 

 As empresas procuram substi

tuir o trabalho pelo capital 
 Esforço técnico 

•18901913: Subida 
 Nova atmosfera de euforia 
 Intensificação capitalista e 

aperfeiçoamento dos sistemas 
de exploração intensiva 

 'Boom" eléctrico 

I 

A melhoria da produtividade 
arrastou c onstantemente os pre

ços industriais para a baixa 

D E P R O D U T I Y I D A D E 

• O facto dominante do séc. XIX 
foi a expansão paralela da alfabe

tização e do crescimento econó

mico 

• A alfabetização é condição de 
arranque e de difusão de novos 
métodos de produção 

• Ensino profissional fornece qua

dros médios à indústria 

• Nível superior: 
a) Melhora nível de qualificação 

de mão de obra 
b) Favorece actividade inovado

ra pelo desenvolvimento da 
investigação e ensino cienti

fico 

• Financiamento da investigação 
pelas próprias empresas (ex.: 
Alemanha) 

T 

* 

• Inovações técnicas 
(conversor Bessemer  produção 
de aço, frigorífico, lâmpada, trans

porte de electricidade, motor,...) 

• Novas fontes de energia (petróleo 
e electricidade) 

• Progresso na indústria metalúrgica 
(aço) e química (soda, enxofre, ni

tratos, ...) 

• Utilização de novos metais (alumí

nio, estanho, níquel, crómio) 

• Concentração empresarial 

13 
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Documento 7  QUADRO SINÓPTICO 5 (A EMPRESA) 

■•■■■■■ ■riSS»; 

* ' ' ' 

• Complementaridade entre a gran

de fábrica e a pequena oficina 

• Dimensão das empresas não tem a 
ver com maturidade ou superiori

dade técnica 

• A fraca dimensão das empresas 
pode ser consequência duma boa 
organização dos mercados 

• Grande empresa pode ser sintoma 
de atraso no arranque 

FINS DO SÉC XIX E SÉC. XX 2' FASE: 18701913 
t 

I 
• A empresa capitalista orientase 
para uma concentração progressi

va: equipamento mais dispensio

so, organização técnica mais com

plicada, maiores investimentos 
(matéria prima e salários) 

• Concentração = resposta a uma 
crescente concorrência e às crises 
sucessivas, e procura de vantagens 
na produção, na comercialização e 
na investigação 

• Concentração vertical e horizontal 
(carteis, trusts, holdings) 

• Reacção antitrust (Lei de 1890 

 Sherman) 

• Investimento no estrangeiro visa 
obter o controle de matérias pri

mas e alargar as redes de comerci

alização 

• Formamse empresas multinacio

nais que estabelecem filiais e 
fábricas no estrangeiro para obte

rem os seus produtos 

• 1914: investimento total no 
estrangeiro  3500 milhões de 
dólares; só americano 2600 
milhões de dólares 

de criação técnica e de concentração do saber(...). 
■■■■■■■•■ ■ ■ ■ ■ ..;:;. &í'f"v.'■■■:■;,.■".■:■' ■; 

ho0»ens
w<a 

WES? ' """ ""'" 

(1) Pierre Léon, vol. IV, tomo I, p. 175176. 
(2) Idem, p. 186 
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Documento 8 - RELATÓRIO DO DECRETO DE 30/DEZEMBRO/1852a) 

"SENHORA! O ensino industrial e a sua organisação devem ter um effeito directo e pode
roso no desenvolvimento da riqueza pública. 

A protecção concedida á industria fabril, de que não fizer parte a educação profissional, e a 
viação rápida e barata, será sempre incompleta, e talvez mais arriscada do que proveitosa. 

A par do firme propósito do Governo de Nossa Magestade, pelo que diz respeito ao promp-
to estabelecimento das comunicações internas do paiz, tem sempre estado o convencimento, 
de que o ensino agricola e industrial deveria aperfeiçoar e baratear os productos da terra e do 
trabalho. 

Os progressos da industria fabril são recentes na Europa, apezar de serem dos factos mais 
portentosos que s etêem registado nosannaesdas invenções e aperfeiçoamentos do espirito 
humano; e se Portugal não tem sido estranho ao aproveitamento desses progressos - se o tra
balho fabril augmentou consideravelmente, dando evidentes provas de adiantamento, é tempo 
de cuidar no ensino, que deve dotar a industria de uma protecção real e esclarecida. 

Os Ministros de Vossa Magestade, tendo sempre em consideração a conveniência de esta
belecer as manufacturas do paiz em bases seguras para o aperfeiçoamento do trabalho, não 
esqueceram a organisação das escolas industriaes nos paizes mais adiantados na industria 
fabril. 

O ensino industrial está dividido cm dois systemas, cada um dependente das circumstancias 
especiaes das nações que o seguem. A acção collectiva dos individuos, ou a acção directa do 
Governo, são as duas bases desses systemas que, na maioria dos casos, se desenvolvem pelo 
ensino genérico dos principios e das applicações, ou, pela sua especialidade, para cada arte e 
officio. Em Inglaterra as sociedades particulares subsidiam e promovem o ensino. A sua orga
nisação em um corpo uniforme, resultado do grande facto da exposição universal, vae ser rea-
lisada por meio dos esforços particulares que levantaram tão magestoso padrão á sciencia e ao 
trabalho, sendo dirigidos pelo Principe illustre e humanitário, que presidiu á realisação de uma 
das idéas mais civilisadoras da época em que vivemos. 

Na Bélgica os Commissarios do Governo, encarregados de estudar a organisação que mais 
convinha a esse paiz, ao cabo de um ano de assiduo trabalho, propõem um systema mixto, e 
não adoptam as escolas especiaes para cada officio, da mesma forma que a Inglaterra as não 
tinha adoptado na sua instrucção industrial. 

Na Allemanha e em França a acção é directa do Governo, e para ambos os povos a 
especialidade dos officios não faz parte do respectivo ensino. 

A Hespanha em 1851 seguiu o systema allemão, que é dos mais antigos e completos dos 
que estão vigorando actualmente. 

Os Ministros de Vossa Magestade entenderam que a situação do paiz aconselhara, que a 
organisação do ensino industrial fosse devida á acção directa do Governo, e acompanhada pela 
sua constante inspecção; e n a presença dos resultados dos différentes systemas adoptaram o 
principio, de que o ensino devia ser genérico a todas as artes e officios, tanto na instrucção pro
fessional, como no trabalho das officinas. Nesta conformidade se organisaram os cursos res
pectivos. 

O Museu Industrial deverá, nas duas partes em que se divide, tomar por modelo, quanto 
possivel, as collecções de exemplares, que se têem organisado nos paizes mais adiantados, e 

(1) Relatório ao Decreto de 30 de Dezembro de 1852 que visa reorganizar o ensino industrial 
Nota: Manteve-se a ortografia original 
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que melhores estabelecimentos possuem neste género, empregando o Governo os meios ao seu 
alcance para tr enriquecendo sucessivamente, a fim de que corresponda, como convém aos 
importantes fins a que é destinado. 

A economia na execução deste pensamento também não foi esquecida, ainda mesmo neste 
caso em que toda a despeza é productive e inferior aos resultados que promove: pelo emprego 
dos Professores da instrucção pública em grande parte deste ensino - e pela apphcaçao das 
officmas dos Arsenaes á pratica das noções do trabalho industrial, o encargo que se augmente 
na despeza pública será inferior a oito contos de réis. _ 
" Com os fundamentos expostos, os Ministros de Vossa Magestade julgam que a creaçao do 
ensino industrial conservará na historia do paiz o Augusto Nome de Vossa Magestade a par 
dos Nomes de outros Soberanos ainda hoje reverenciados pelo trabalho fabril e com estes sen
timentos de respeito por Vossa Majestade, e de interesse pela industria nacional, os Ministros 
de todas as Repartições sujeitam á elevada Consideração de Vossa Magestade o seguinte pro
jecto de Decreto. , 1 c o _ 

Ministério das Obras Públicas, Commercio e Industria, em 30 de Dezembro de 1852.-
Duque de Saldanha = Rodrigo da Fonseca Magalhães = Antonio Mana de Fontes Pereira de 
Mello = Antonio Aluizio Jervis de Athoguia." 

In Diário do Governo nf 1 e 2 
de 1 e 3 de Janeiro de 1853 
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Documento 9 - RELATÓRIO DO DECRETO DE 20/DEZEMBRO/1864' 

"Senhor: — Pela carta de lei de 25 de Junho do anno corrente foi o governo de Vossa 
Magestade auctorisado a reformar as diferentes repartições dependentes do ministério das obras 
publicas, commercio e industria. E quando o parlamento concedeu uma tão ampla auctorisação, 
por forma alguma podia ser esquecida e menos considerada a urgente e reconhecida necessidade 
de alargar e desenvolver o salutar pensamento do decreto com força de lei de 30 de dezembro de 
1852, que entre nós traçou, se não os primeiros, pelo menos os mais importantes lineamentos do 
ensino industrial. 

Ninguém, cujo espirito seja dominado pela indole progressiva e liberal da epocha em que 
vivemos, deixará de reconhecer e proclamar que a instrucção publica é um dos mais indispen
sáveis elementos, não só do desenvolvimento moral da humanidade, mas também do progres
so constante das forças productivas de qualquer nação. Na mão do homem, a sciencia é, como 
ainda ha pouco disse um distincto escriptor, arma offensiva e defensiva contra a natureza, sem 
a qual elle nunca poderá medir, calcular e avaliar os imperiosos deveres que lhe são impostos 
para honrosamente cumprir a sua missão, esupprir, por constantes esforços, as innumeras 
necessidades que desde o primeiro até ao ultimo momento da sua existência o acompanham. 
Sem a educação moral e sem larga instrucção nenhum povo poderá engrandecer-se. 

E d'aqui nasce que os problemas, que se referem ás variadíssimas questões da instrucção 
publica e da regeneração moral dos povos, merecem em todos os paizes cultos os mais decidi
dos e constantes cuidados, não só d'aquelles a cujo cargo está a governação dos estados, mas 
também de todos os espíritos illustrados e generosos. Nem ha governo civilisado que hoje não 
procure, de acordo com as circumstancias peculiares dos différentes paizes, diffundir em larga 
escala a instrucção geral; mas também todos confessam e reconhecem que esta será insuffici-
ente se não for seguida da instrucção especial, sem a qual nem riqueza nem prosperidade 
publica subirão nunca a um alto grau de força, poder e esplendor. 

Ninguém o occulta, ninguém o desconhece; a questão do ensino é uma das mais graves, 
mais difficeis e mais delicadas que os poderes públicos têem a seu cargo resolver. 

Conciliar a instrucção geral com a technica ou profissional, problema é este, cujas dificul
dades são sentidas pelos melhores engenhos, pelos mais esclarecidos espirites. Mas muitos 
com argumentos e fundamentos que temos por aceitáveis e de bom quilate, sustentam a impe
riosa necessidade de separar uma da outra, admittindo que a instrucção primaria, derramada 
com mão larga pelas différentes escolas do paiz, deve constituir para as classes populares suf-
ficiente instrucção geral, ficando a industrial ou technica, que se deve dar às mesmas classes, 
incumbida a institutos de indole e naturezas variadas, onde os conhecimentos que habilitam os 
homens para as artes ou misteres especiaes sejam professados por methodos adequados às dif
férentes e multiplicadissimas necessidades do trabalho humano. 

As classes industriaes carecem de instrucção moral e intellectual, que esteja de accordo e em 
harmonia com a importante missão que ellas são chamadas a representar na sociedade moderna; e 
a organisação do ensino industrial, propriamente dito, préoccupa hoje a attenção de todos os 
governos. 

Mas, forçoso é confessa-lo, a organisação de tal ensino não tem tido até hoje em parte algu
ma, ainda nos paizes mais prósperos e mais adiantados em civilisação, fácil resolução pratica; 
difficillimo tem sido generalisa-lo por modo que se torne acessível ao maior numero dos que 
se destinam aos trabalhos industriaes. 

(1) Relatório ao Decreto de 20 de Dezembro de 1864 que organiza o ensino industrial. 
Nota: manteve-se a ortografia original. 
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É com tudo necessário vencer obstáculos edifficuldades, sem que o espirito por elles se 
deixe desanimar, porque o mais importante é lançar á terra boa semente, confiando que o 
tempo a fará germinar por modo que não venham remotas as epochas da colheita de fructos 
sasonados. 

Foram estes os pensamentos que deram origem á creação do instituto industrial de Lisboa e 
da escola industrial do Porto, com o fim de facilitar a instrucção theorica e pratica aos que se 
destinam ás profissões da industria fabril, e que igualmente inspiram hoje o governo de Vossa 
Magestade, propondo a reorganisação do ensino industrial, não só nestas duas escolas, mas 
procurando ao mesmo tempo diffundi-lo pela creação de escolas mais elementares por outros 
pontos do paiz. 

O fim d'esté ensino deve consistir em habilitar um grande numero de homens para a pratica 
das différentes artes industriaes, tendo em vista que esta nunca será profícua senão quando for 
guiada por certas e determinadas regras e por conhecimentos positivos, que é necessário vul-
garisar por meio do ensino industrial, ensino este que deve restringir-se ao que for praticamen
te util. 

Por este meio as classes industriaes ganharão amor ás suas profissões, sentirão desenvolver 
em si o desejo de adquirir novos conhecimentos, comprehendendo os gosos que acompanham 
sempre uma salutar e apropriada instrucção scientifica, e a riqueza publica crescerá na propor
ção da actividade industrial que o paiz ha de alcançar. 

Seria longo, e agora desnecessário, expor aqui o que, já por iniciativa dos governos, já 
pelos esclarecidos esforços da iniciativa particular, nas différentes nações da Europa se ha ten
tado, e se está tentando todos os dias, a favor do ensino industrial e do profissional: mas é este 
sem dúvida um dos capítulos mais honrosos da historia dacivilisação moderna, embora se 
conheça, como já fica dito, ainda mesmo nos paizes mais cultos, que o muito que está feito em 
alguns, como na França, na Allemanha, na Inglaterra, por methodos différentes segundo a 
indole de cada um d'estes paizes, não se pode comparar com o que resta a emprehender para 
que as povoações que vivem do trabalho possuam as indispensáveis noções scientificas, sem 
as quaes preconceitos e falsas ideas se não destroem, os melhoramentos industriais se não 
alcançam, nem se conhecem e explicam as causas de factos todos os dias observados mas não 
comprehendidos. 

Os dois estabelecimentos de instrucção industrial, que entre nós se fundaram em 1852, 
têem passado por diferentes vicissitudes e combatido numerosas difficuldades. Principalmente 
o instituto industrial de Lisboa tem sempre vivido uma vida anómala, porque a lei da sua fun
dação collocou apenas a primeira pedra para um estabelecimento de ensino technológico. 

É pois necessário empregar novos esforços para que do primeiro impulso se tirem as vanta
gens compatíveis com as particulares circumstancias do paiz. Como exemplo, cumpre consul
tar o que se tem feito nos paizes mais adiantados na solução de questões da ordem d'esta que 
nos occupa, procurando na experiência alheia colher lição que nos leve a evitar muitos erros, 
sem comtudo esquecer nunca que cada nação tem a sua indole e as suas necessidades particu
lares, e que as circumstancias especiaes tyrannicamente dominam todos os negócios d'esté 
mundo. 

Taes considerações 1 evam-nos a propor a Vossa Magestade a approvação do projecto de 
reforma dos dois institutos technologicos de Lisboa e Porto, ampliando ao mesmo tempo o 
ensino industrial com o ensaio de creação de escolas elementares ou preparatórias, onde se 
professem os primeiros rudimentos das sciencias indispensáveis para o adiantamento da classe 
industrial. 

No projecto que submettemos á alta e esclarecida consideração de Vossa Magestade teve-se 
principalmente em vista proporcionar a instrucção industrial a um grande numero de individuos, 
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desenvolvendo o ensino theorico e procurando que elle seja sempre acompanhado pelo ensino 
pratico, por tal forma que d'elle assim combinado possam colher resultado não só os que se 
destinam para os mais humildes misteres do trabalho industrial, mas também os que, elevando 
mais altos voos, pretenderem alcançar posição mais distincta. Por isso o projecto parte d o 
principio, que o ensino professado nos institutos industriaes de Lisboa e Porto deve ser de Io e 
2o grau; e nas escolas industriaes creadas em différentes pontos do reino, unicamente de 1 ° 
grau. 

O ensino elementar preparatório ou do Io grau será dado a todos os operários que d'elle se 
quizerem aproveitar. 

O ensino de 2? grau, nos institutos, será destinado em geral a habilitar directores de offici-
nas, mestres, contramestres, conductores de différentes ordens de trabalhos; e poderá servir de 
preparatório para os que, com mais decidida vocação, poderem frequentar as escolas ou insti
tutos superiores profissionaes. 

Na reorganisacão do ensino industrial dos institutos de Lisboa e Porto não pretendemos 
crear verdadeiras escolas ou conservatórios de artes e officios, intento para a execução do qual 
nos falleceriam completamente os meios, se outras rasões nos não convidassem ainda a dar a 
preferencia a outra qualidade de ensino. 

Nem tão pouco pretendemos estabelecer, nos referidos institutos, cursos technicos ou pro
fissionaes, só próprios de estabelecimentos de ensino superior, como a escola de artes a manu
facturas de Paris e o utras d a m esma indole. A organisação dos referidos i nstitutos deve ser 
mais modesta, e ao mesmo tempo será mais profícua e apropriada ás nossas necessidades e 
circumstancias, limitando-se ao ensino technico geral, tanto elementar como secundário, com-
mum ás diversas profissões industriaes, e habilitando também para différentes empregos 
subalternos dos serviços públicos, de obras publicas, minas, telegraphos, pharoes e outros. 

Nas escolas industriaes das provincias tivemos ainda em vista a mesma distinção do ensino 
technico geral e especial. Ali porem convinha só, por ora, fundar escolas elementares dos rudi
mentos das sciencias e artes mais indispensáveis a qualquer industria, como a geometria e o 
desenho. Fora d'estes limites começa o ensino especial, o qual deve ser apropriado á industria 
ou industrias dominantes na localidade. 

A necessidade d'estas escolas é em toda a parte bem conhecida, e são muitos os exemplos 
que poderíamos citar dos paizes estrangeiros, onde governos, provincias, departamentos, 
municípios, associações particulares e cidadãos particulares e cidadãos beneméritos têem con
tribuído para generalisar a instrucção industrial do 1? grau. 

Sendo esta instrucção uma d'aquellas que mais directamente têem relação com as classes 
populares, e não havendo em todo o paiz, ainda mesmo nos centros mais industriaes, escolas 
convenientemente organisadas para este fim, justificado fica o ensaio que o projecto de refor
ma pretende introduzir na organisação do ensino industrial. 

Estabelecidas e convenientemente organisadas as escolas preparatórias, ellas não só habili
tarão a classe operaria, nos différentes pontos onde se fundarem, com a instrucção elementar 
indispensável para todos, mas também concorrerão para que alguns alumnos de mais provada 
vocação possam, frequentando os institutos de Lisboa e Porto, adquirir instrucção mais eleva
da e completa. O ensaio que o projecto de reforma propõe n'este sentido é modesto, como o 
aconselham as circumstancias do paiz; mas é de esperar que, demonstrada a sua utilidade no 
futuro, taes escolas propaguem, não só pela intervenção governativa, mas também pelo con
curso dos districtos, das municipalidades e porventura dos particulares. 

Se as escolas preparatórias se generalisarem, muito mais util e proveitoso se ha de tornar o 
ensino que em grau mais elevado devem ministrar os institutos de Lisboa e Porto. 
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A idéa de auxiliar o ensino geral e elementar dado nas escolas industriaes com o ensino 
especial apropriado á industria ou industrias que dominarem na localidade, onde se estabele
cer, também se justifica pelos conselhos de boa rasão e pelo que se está praticando já em pai-
zes estranhos. Assim na França o ensino dado em Lyon, cidade notável pela excelente fabrica
ção de sedas, tem muito em vista habilitar industriaes especialmente para as artes textis e para 
a tinturaria; e todos os que têem estudado com mais amor a organisação do ensino industrial 
n'aquellepaiz aconselham que em Rouen, Mulhouse e Saint Quintin se preparem especial
mente os que se destinam á industria da fabricação do algodão; em Louviers, Sedan e Reims 
os que se destinam aos trabalhos de tecidos de lã; em Limoges os que se propõem para os deli
cados trabalhos das artes cerâmicas. 

Em Lille e Mulhouse existem já escolas fundadas com este intuito. 
Citámos unicamente estes exemplos, que podiam ser augmentados com outros muitos 

colhidos na pratica de outros paizes, para fazermos comprehender claramente o pensamento 
do projecto de reforma. 

Propomos que as escolas ou institutos industriaes de Lisboa e Porto tenham a mesma orga
nisação. Até aqui havia notável differença entre a organisação do instituto industrial de Lisboa 
e a da escola industrial do Porto, e nenhuma rasão justifica tal differença. 

O Porto é uma cidade industrial, cheia de vida e dedicação; e, força é confessa-lo, a sua 
população operaria frequenta com muito maior assiduidade, do que a de Lisboa os cursos de 
ensino que até aqui têem sido professados nas escolas industriaes. 

Como já fica notado, o ensino industrial deve ser theorico e pratico, porque um é o comple
mento indispensável do outro; mas é fora de duvida que nas escolas cujo fim principal seja 
ministrar á classe industrial, não a instrucção especial para certas e determinadas profissões, 
mas os conhecimentos geraes que habilitem para os différentes e variadissimos officios sem 
especialisação, a parte theorica não pôde deixar de ser o objecto principal do ensino, sendo a 
pratica apenas a complementar. 

Qual seja o methodo mais próprio para dar aos alumnos dos institutos ou escolas industri
aes a necessária instrucção, qual o modo mais conveniente de organisar um verdadeiro apren
dizado pelo trabalho natural dos alumnos, assumpto é este que ainda hoje dá logar a opiniões 
discordes e praticas encontradas. 

O projecto de reforma, considerando que a instrucção que deve ser dada nos nossos institu
tos industriaes, tem a natureza da instrucção geral, propõe que o ensino pratico seja dado nos 
estabelecimentos annexos ás escolas industriaes, nas officinas do estado e nas da industria par
ticular, afastando-se por agora a idéa de se crearem nos institutos de Lisboa e Porto outras offi
cinas que não sejam a de fabricação de instrumentos de precisão. 

Sabemos que em algumas escolas industriaes, como por exemplo nas de artes e officios de 
Chalons, Aix e Angers, o ensino pratico é ministrado aos alumnos em officinas particulares da 
escola: sabemos o que se pode allegar contra e a favor d'esté systema, que nem aqui impugná
mos, nem approvámos. Para não o adoptarmos em referencia aos institutos de Lisboa e Porto, 
basta-nos a consideração de não serem estes estabelecimentos destinados como fica dito, para 
habilitar alumnos para profissões determinadas, mas sim para dar á classe industrial instrucção 
preparatória genérica de 1 ? e 2? grau, ou habilitar para serviços públicos, como os de obras 
publicas, minas, telegraphos e outros; e a convicção de que seria empreza árdua e de difficil 
realisação o estabelecer desde já n'estas escolas officinas convenientemente organisadas, que 
podessem ser consideradas não como más fabricas, mas sim como bons modelos de ensino 
pratico. Os ensaios que se fizeram no instituto industrial de Lisboa abonam esta nossa opinião. 

Como excepção, o projecto propõe que junto ao instituto industrial de Lisboa exista uma 
officina de instrumentos de precisão sustentada pelo estado, porque não se encontra em todo o 
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paiz nenhum estabelecimento d'esta ordem, e a experiência tem mostrado que elle é indispen
sável para facilitar os trabalhos de muitas corporações scientíficas, que, sem a existência de 
uma tal officina, seriam constantemente obrigadas a mandar a França ou a Inglaterra reparar 
instrumentos de uso diário, com grave e incalculável prejuizo. 

Parece sufficiente que uma só officina d'esta natureza exista, para occorrer ás necessidades 
da ordem que apontámos, em todo o paiz; e por isso o projecto propõe que ella seja um estabe
lecimento auxiliar do instituto industrial de Lisboa, como escola technica e de applicação de 
parte dos seus alumnos. Esta officina, que a força das circumstancias e a imperiosa necessida
de obrigaram a crear junto ao instituto industrial de Lisboa, sem auctorisação especial, carece 
de ser devidamente dotada, para que d'ella se possam colher todas as vantagens. 

Os laboratórios de chimica e gabinetes de physica, que devem existir nos dois institutos, 
servirão também para que os alumnos alcancem em parte a conveniente instrucção pratica. 

Ninguém também hoje põe em duvida ou contesta a grande conveniência, diremos mesmo 
a necessidade absoluta e imperiosa, de se estabelecerem nos centros industriaes museus tech-
nologicos, onde se reunam exemplares das machinas mais perfeitas, modelos industriaes de 
différente ordem, collecções de matérias primas e tudo quanto possa contribuir para facilitar a 
instrucção e apurar o bom gosto das classes industriaes. 

Assim como o culto do bello não existe senão nos paizes, onde em museus e galerias espe
ciais se podem observar as preciosas producções dos mais altos engenhos em bellas artes; tam
bém, sem bons exemplares para o trabalho industrial, nenhum povo poderá attingir a grande 
perfeição n'esta importantissima e utilíssima província do trabalho humano. 

No projecto de reforma dos institutos de Lisboa e Porto propõe-se que em cada um d'estes 
dois estabelecimentos se forme, em galeria especial, uma collecção technologies que auxilie 
os que se destinam aos variados trabalhos da industria manufactory 

O que n'este sentido agora tentamos não pode deixar de ser modesto e apenas rudimental. 
Nos primeiros annos só poderão formar-se collecções de modelos, elemento indispensável de 
todo o ensino industrial; mas, logo que circumstancias mais prosperas o permittam, será neces
sário attender á conveniência de organisar museus industriais por modo similhante ao que hoje 
se pratica em todos os paizes adiantados. 

O projecto de reforma tem em vista dar instrucção conveniente a todos os que se destinam a 
trabalhos industriaes, sem distinguir a natureza d'esses trabalhos, e ao mesmo tempo pretende 
organisar os cursos professados nos institutos por modo que possam aproveitar aos que quize-
rem receber uma instrucção mais particular, destinando-se para serviços especiais e determina
dos. 

Assim estabelecer-se-hão cursos de conduetores de obras publicas e de minas, de directores 
de officinas industriaes, de conduetores de machinas e fogueiros, de telegraphistas, de mestres 
chimicos e tintureiros, de construetores de instrumentos de precisão, e de outros que as cir
cumstancias e as necessidades aconselhem. 

Regulamentos especiais estabelecerão quaes as disciplinas que devem constituir o ensino, 
para que se obtenha um diploma de habilitação em cada um d'estes cursos. 

Demonstrar a conveniência de se adoptar este systema, que constitue o 2? grau de ensino 
industrial, parece ser desnecessário. E com effeito na epocha, em que se torna de dia para dia 
mais urgente fazer applicação das maravilhosas descobertas da industria moderna, a necessida
de de um pessoal technico sufficientemente habilitado é por todos tão sentida, que quaesquer 
esforços que se empreguem para alcançar tal resultado serão dignos de louvor. 

A escolha do corpo docente de todo e qualquer instituto, academia ou escola, é sempre um 
objecto importante, e d'elle depende em grande parte a verdadeira indole ou feição do ensino 
que em taes estabelecimentos tem de ser dado. 
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No ensino industrial é de absoluta necessidade reunir os conhecimentos scientificos a ins-
trucção technica e pratica; nem tal ensino deve ter um caracter especulativo. A outros corpos 
docentes pertence o professar a sciencia pura: n'estes, destinados a instrucção industrial e pro
fissional, deve a s ciência ensinar-se, tendo-se sempre em vista as suas immediatas relações 
com a profissão ou com o officio. Um tal ensino convém que seja especialisado, procurando 
dar-se aos alumnos mais o conhecimento do que a demonstração dos principios theoricos. 

O ensino da geometria, da mechanica, da physica, da chimica, e de todas as outras discipli
nas professadas nos institutos industriaes, deve ter por base um methodo différente d'aquelle 
que convém seguir nas escolas de instrucção superior. 

Por este pensamento o projecto de reforma propõe que por professores dos institutos e 
escolas industriaes não sejam inamoviveis dos seus empregos, mas sim considerados de com-
missão durante um certo numero de annos, que poderá, se o serviço do professor for bom, pro-
longar-se por tanto tempo quanto se prolongaria se as suas funções de professorado fossem 
vitalicias. 

O serviço de taes professores ser-lhe-ha levado em conta para as suas jubilações ou aposenta
ções. 

Os direitos até hoje adquiridos serão respeitados. 
D'esta forma se poderá conseguir ter por professores individuos com os conhecimentos 

práticos indispensáveis, adquiridos no exercido das suas profissões, e ao mesmo tempo se 
obterá uma notável economia, empregando n'estas commissões engenheiros e outros emprega
dos technicos do estado, que com grande vantagem podem em muitas circumstancias ser apro
veitados no magistério das escolas industriaes. E n'esta parte se vae em harmonia com o pen
samento do decreto de 3 de outubro ultimo, que considera como serviço próprio do corpo de 
engenheria civil o das escolas dependentes do ministério das obras publicas, commercio e 
industria. 

Se as necessidades mostrarem que para certos ramos de ensino não existe no paiz pessoal suffici-
entemente habilitado theorica e praticamente, deve o governo estar auctorisado a procura-lo em pai-
zes estranhos. 

E contra esta ideia não se levante um falso patriotismo, porque o verdadeiro amor da pátria 
consiste em empregar todos os meios para que ella se eleve e engrandeça em todos os ramos 
do trabalho humano. Na história do nosso paiz se encontra grande numero de exemplos, que 
mostram que os espíritos mais esclarecidos não têem duvidado ir procurar o auxílio estranho, 
quando de trata de favorecer o desenvolvimento das sciencias e das artes. 

O que entre nós muitas vezes n'este sentido se tem feito, ainda hoje o praticam as nações 
mais adiantadas. Citaremos apenas um exemplo. A Inglaterra, que sempre tem olhado para a 
França com ciúme, convenceu-se na primeira exposição universal, que se verificou em 1851, 
da inferioridade dos seus artefactos na parte que dependia do estudo do desenho, e não duvi
dou recorrer aos d esenhadores francezes queali foram, depois d'esta e pocha, fundar escol a 
não só nos estabelecimentos de ensino, mas até nas fabricas particulares. Os resultados d'esta 
medida j á foram sentidos e observados na exposição de 1862, notando-se que o estudo do 
desenho tinha feito incalculáveis progressos, e que o s artefactos de mais aprimorado gosto 
podiam já concorrer com os da industria franceza de igual natureza, cuja superioridade tem 
sido sempre reconhecida. E citámos o exemplo do que se praticou em referencia ao ensino do 
desenho, porque o consideramos a mais importante base do ensino industrial. 

Um conselho denominado de aperfeicomento, composto dos conselhos escolares dos insti
tutos e de vogaes escolhidos pelo governo, é encarregado, segundo o projecto de reforma, de 
propor, s em pre q ue o julgar conveniente, as medidas tendentes a melhoramentos d o ensino 
industrial. 
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Procurámos que as verbas destinadas para o ensino industrial, organisado segundo o plano 
que temos a honra de apresentar a Vossa Magestade, excedessem em pouco o que actualmente 
se despende no instituto industrial de Lisboa e escola industrial do Porto. 

Nunca estes estabelecimentos sepoderam sustentar, reduzidos a os limites que lhes têem 
sido marcados nos orçamentos. E é este um dos imperiosos motivos que nos levam a propor a 
Vossa Magestade a adopção do projecto de reforma, porque é de absoluta necessidade que 
cesse o estado anómalo, que até agora tem sido seguido, tendo sido mais de uma vez necessá
rio recorrer a expedientes pouco conformes com as boas regras de administração publica: mas 
toda e qualquer despeza que o estado faça, para formar uma população intelligente e possuin
do noções exactas de technologia, será sempre proveitosa e trará incalculáveis compensações. 

Se attendermos a que, como já fica notado, o serviço do magistério poderá, nos institutos e 
escolas industriaes, ser desempenhado por empregados do estado, que, tendo outros vencimen
tos, apenas terão direito, pelo serviço no ensino, a uma gratificação, é evidente que a despeza 
marcada na tabeliã que faz parte do projecto de decreto que temos a honra de apresentar a 
Vossa Magestade será muito mais diminuta do que a calculada, contando com o pagamento 
integral dos vencimentos dos professores. 

Finalmente o governo entende que devem crear-se junto aos institutos, ou, pelo menos, 
junto ao instituto de Lisboa, internados, onde um certo numero de alumnos esteja sujeito a um 
ensino mais regular e mais facilmente inspeccionado; mas o projecto de reforma, considerado 
que não é fácil calcular com exactidão a verba de despeza annual d'esté estabelecimento, 
deixa a sua dotação dependente de propostas especiais, que todos os annos serão apresentadas 
ao corpo legislativo. 

Taes são, senhor, resumidamente as rasões que nos impõem o dever de solicitar de Vossa 
Magestade a approvação do seguinte projecto de decreto. 

Ministério das obras publicas, commercio e industria, em 20 de dezembro de 1864. = João 
Chrysostomo de Abreu e Sousa." 

In Diário de Lisboa, n? 1, 
de 2 de Janeiro de 1865. 
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Documento 10 - CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 
ESTRANGEIROS 

"(...) Vejamos os trâmites seguidos para a contratação de professores no concurso aberto em 
Roma no ano de 1888. 

Por proposta apresentada em 23 de Fevereiro pelo então Director Geral do Comércio e 
Indústria, Conselheiro Ernesto Madeira Pinto, sabemos que: 

- prevendo-se a entrada em funcionamento de novas escolas de desenho industrial no ano 
lectivo de 1888 / 89, era insuficiente o número de professores portugueses habilitados e 
disponíveis para aí leccionarem; 

- considerando a autorização dada ao Governo pelo Art? 42 do Plano de Organização do 
Ensino Industrial e ComerciaP para a contratação no estrangeiro de professores com as 
necessárias habilitações, é proposto que pela legação portuguesa em Roma, seja anuncia
da a aceitação de propostas de indivíduos naquelas condições dispostos a leccionarem em 
Portugal; 

- a escolha de Itália como país de recrutamento justifica-se pela tradição artística daquele 
país e pelos resultados surpreendentes na remodelação do ensino prático ali verificado 
nos últimos anos; 

- o vencimento a abonar aos professores a contratar seria, no mínimo, de 720$000 réis anu
ais, contra os 600$000 réis pagos habitualmente aos professores nacionais das escolas de 
desenho industrial. 

Esta proposta acompanhada do respectivo programa é autorizada por despacho de 25 de 
Fevereiro, pelo Ministro Emídio Navarro. 

Transmitidas ao Ministério dos Negócios Estrangeiros as instruções para abertura do con
curso por ofício datado de 27 de Fevereiro, estas seguem para Itália onde o Ministro de 
Portugal em Roma, Conselheiro Mathias de Carvalho e Vasconcellos as cumpre com rigor e 
rapidez. 

Nos jornais italianos / / Fanfulla de 1 de Maio, La Tribuna, de 3 de Maio e // Popolo 
Romano de 3 e 6 de Maio publica-se o anúncio de abertura de concurso e o respectivo progra
ma. 

Em ofício datado de 28 de Junho já o Conselheiro Mathias Albuquerque informa Lisboa 
sobre o procedimento seguido para nomeação do júri, a afluência de candidaturas e o resultado 
final. 

O júri foi constituído por professores com experiência em concursos análogos no 
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, de que dependia o ensino industrial em Itália, 
sendo eles Luigi Rosso e Domenico Brushi, professores em Roma, o primeiro no Instituto de 
Belas Artes, o segundo no Instituto de Belas Artes e no Museu Artístico e Industrial. O enge
nheiro Cesare Barigioni Pereira Santiago, funcionário daquele Ministério, secretariou o júri. 
As sessões decorreram na legação portuguesa e a todas assistiu o Ministro de Portugal. O júri 
elaborou um laudo para cada uma das especialidades a concurso indicadas no programa com 
os números I, II e III, e uma "ficha descritiva" dos candidatos mais habilitados, documentos 
que acompanham o ofício enviado a Lisboa. 

(1) O arC 42 diz o seguinte: "Quando se não encontrarem em Portugal indivíduos com os requisitos necessários para 
o ensino teórico e prático, poderá o governo contratar no estrangeiro, pelo tempo que julgar conveniente, pessoas 
com as necessárias habilitações." (Decreto de 30/Dezembro/1886) 
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Da sua análise sabemos que aos lugares de professor de desenho decorativo concorreram 82 
indivíduos dos quais apenas 49 apresentavam documentos de habilitação. 

Aos lugares de professor de desenho de máquinas e construção civil concorreram 19 indiví
duos nenhum dos quais, segundo o parecer do júri, mostrou possuir as qualidades necessárias. 

Aos lugares de professor de escultura em madeira concorreram 15 indivíduos, que o jun 
também não aprovou, porque dos dois únicos habilitados, um era escultor em mármore sem 
conhecimento de escultura em madeira e outro sendo escultor em madeira não mostrava gran
de desenvolvimento da sua arte. 

Das considerações do júri acerca dos currículos e trabalhos apresentados pelos candidatos, 
conclui-se que foram seguidos critérios de grande exigência e rigor o que levou à aprovação 
de apenas três professores, sobre os quais o júri faz os seguintes comentários: 

Cesare JANZ de 26 anos, nascido em Trieste, educado em Veneza, apresenta-se em primei
ríssimo lugar, com uma cultura artística verdadeiramente superior, que se manifesta nos nume
rosos e excelentes trabalhos de cada género - ornato, arquitectura, projecções, figura, arte apli
cada à indústria. Demonstra um sentido original de arte e uma habilidade notável para a expri
mir com vivacidade e elegância. Merece cem pontos em cem. 

Cesare FORMILLI de 28 anos, de Roma e Silvestre SILVESTRI, de 29 anos, de Spoleto, 
educados em Roma, no Instituto de Belas Artes, ambos demonstram em desenho de ornato e 
de figura uma grande habilidade e em projecção e arquitectura aplicada vastos conhecimentos 
Apresentam-sebem preparados e mostram possuir uma cultura artística notável. Formilli é 
classificado com oitenta e cinco pontos e Silvestri com setenta e cinco. 

Por despacho de Emídio Navarro de 10 de Julho é autorizada a contratação destes três pro
fessores segundo as cláusulas do programa e,postaà disposição dalegação portuguesa em 
Roma a quantia de 1.500 liras destinadas a despesas de viagem, com a indicação de que os 
professores deviam partir a 15 de Agosto para Lisboa. 

Os contratos foram assinados em 7 de Agosto por Silvestro Silvestri e em 24 por Cesare 
Formilli e Cesare Janz que entretanto haviam pedido a concessão de mais um mes para virem 
para Portugal. , f . 

Como se pode verificar e, considerando as circunstâncias da época, todo o processo foi 
conduzido com a máxima rapidez para a contratação, em tempo, dos professores necessários 
para o início do ano lectivo de 1888 / 89. 

Durante o ano de 1888 foram abertos outros concursos em Berlim, Berna, Bruxelas e Viena 
e Áustria países em que a afluência de candidatos foi igualmente numerosa e onde foi possí
vel contratar professores das especialidades que faltaram em Roma e ainda para fiação, tecela
gem e química industrial (especialmente a sua aplicação à tinturaria). 

Em Paris foram também dadas indicações para abertura de concurso mas, pela resposta a 
um pedido de esclarecimento solicitado pelo cônsul naquela cidade, Eça de Queirós, o concur
so é suspenso dado que, nos já efectuados, se tinham contratado os professores suficientes 
para as necessidades desse ano lectivo. 

A contratação de professores estrangeiros cedo foi contestada c orno representando uma 
subordinação cultural a outros países (...)." 

In Reformas do Ensino em Portugal: 1870 -1889 
Lisboa: Ministério da Educação / Secretaria Geral, vol. H, tomo I, p. IV-VI. 
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Documento 11 - RELATÓRIO DO DECRETO DE 14/DEZEMBRO/1897 (1> 

"Senhor. - A creação das escolas industriaes, disseminadas como actualmente se encontram 
pelos diversos pontos do paiz, onde os différentes ramos da actividade industrial mais se têem 
concentrado, não pôde deixar de reputar-se como um dos mais acertados passos, que n'estes 
últimos annos tem sido dado em beneficio da nossa restauração económica. 

Assim de certo o têem comprehendido os diversos governos de Vossa Magestade, que em 
sucessivas reformas se occuparam do ensino industrial e profissional, sem que possa dizer-se 
ainda que o seu organismo se encontra em toda a sua definitiva plenitude. 

Não se propõe agora o governo de Vossa Magestade, com as disposições contidas no pre
sente diploma, resolver o complexo problema d'esté importante ramo da instrucção publica, 
porque não só as circumstancias financeiras do thesouro o não permittem pela estreiteza da 
verba orçamental que lhe interessa, como ainda porque, no império da crise económica que 
vamos atravessando, não é possivel, sem um novo e proficiente inquérito sobre o estado da 
nossa industria, chegar a solução absolutamente satisfactoria. 

A um objectivo bem mais modesto, mas não menos profícuo, visa o presente decreto, qual 
é o de coordenar em um único diploma toda a legislação dispersa que diz respeito ás escolas 
industriaes, supprimindo o que a experiência e a pratica tenha mostrado ser uma inutilidade, e 
introduzindo uma outra nova disposição, compensadora dos sacrifícios feitos pelo estado, ou 
tendente a alargar a acção benéfica d'essas escolas. 

Não constituindo portanto uma reforma, no sentido etymologico e vulgar da palavra, o pre
sente decreto vem todavia aplanar difficuldades e sanar inconvenientes que em varias consul
tas têem sido apontados ao governo, com o intuito de imprimir á organisação dos cursos que 
se estabelecem agora uma mais firme orientação, regularisando para esse fim o ensino de 
modo que os seus resultados se tornem profícuos e práticos. 

Por uma errada associação de idéas, proveniente mais do titulo que as define que da missão 
que lhes incumbe, têem até hoje as escolas industriaes vivido n'uma inexplicável subalternida
de com os dois institutos industriaes e commerciaes de Lisboa e Porto. Nem a indole d'estes, 
nem a feição d'aquellas, podem deixar duvidas sobre os seus diversos destinos. As escolas 
industriaes visam principalmente á formação de operários ou aministrar-lhes conhecimentos 
complementares e necessários ao perfeito desempenho das suas profissões; foram, quasi que 
exclusivamente, creadas para elles, para assim mais de perto occorrer ás necessidades das clas
ses propriamente fabris. É n'ellas que, de facto, se ministra essa instrucção technica elementar 
que é privativa do obreiro e artífice que em numero formam o grande exercito da população 
trabalhadora. 

Ora, a esphera de acção dos institutos não attinge estas classes, como exuberantemente o 
prova o recrutamento da sua população escolar. Nem a sua missão é essa, nem o ensino que 
n'elles se ministra, indispensável aos que o procuram, pode, de longe ou de perto, aproveitar 
aos que modestamente v ão buscar ás escolas industriaes os conhecimentos de que carecem 
para o desempenho intelligente do seu trabalho quotidiano. 

Entre outras attribuições conferidas ás escolas industriaes pelo decreto de 8 de outubro de 
1891, figurava a de «dar instrucção preparatória aos alumnos que se destinassem aos cursos 
industriaes e commerciaes dos institutos de Lisboa e Porto»; creando o mesmo decreto para 
esse effeito o que então se denominou «curso de instrucção geral complementar», com a dura
ção de três annos e um quadro de seis disciplinas. 

(1) Relatório que acompanha o Decreto de 14 de Dezembro de 1897 sobre Escolas Industriais e de desenho industrial. 
Nota: Manteve-se a ortografia original 
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Uma similhante disposição tão contraria ao organismo das escolas industriaes eque tão 
profundamente vinha alterar a sua primitiva e especial feição, não deixou de merecer a atten-
ção das estações competentes, determinando-se pelo decreto de 10 de setembro de 1892 - que 
reorganisou a escola « Rodrigues Sampaio», a qual até 6 de m aio do referido anno esteve a 
cargo da camará municipal de Lisboa- que a esta escola, agora a cargo do ministério das 
obras publicas, fosse especialmente incumbida a missão de habilitar para a matricula nos insti
tutos industriaes e comerciaes, deduzindo-se ainda das considerações expostas no relatório que 
precede o mesmo decreto, que de s imilhante tarefa só esta escola fosse encarregada, vindo 
assim a cessar os inconvenientes apontados. 

Tal disposição collocavaem différentes circumstanciasos dois i nstitutos, visto que o de 
Lisboa tinha uma escola unicamente destinada a fornecer-lhe alumnos com o curso preparató
rio, enquanto o do Porto somente podia receber os alumnos que fossem buscar o referido curso 
á escola industrial «Infante D. Henrique». 

Não tardou, porém, que o decreto de 5 de outubro de 1893 viesse aggravar as disposições 
do decreto de 8 de outubro de 1891, determinando que, nas escolas industriaes, o curso geral 
complementar fosse exclusivamente destinado aos alumnos dos cursos industriaes que dese
jassem completar a sua educação geral como prepraratorio para a entrada nos institutos. 

D'aqui resultou mais uma causa para o augmente do desequilíbrio da população escolar dos 
dois institutos; assim o de Lisboa continuava a ter uma escola preparatória, ao passo que o do 
Porto, não existindo o ensino officinal na escola «Infante D. Henrique», ensino este obrigató
rio a todos os cursos industriaes, via ainda mais limitada a sua frequência e por certo profun
damente abalado o seu regimen escolar. 

É no domínio d'estas disposições que o presente decreto vem estatuir uma providencia con
ciliadora do interresse pedagógico d'estas duas ordens de estabelecimentos. 

Mantem-seá e scola « Rodrigues S ampaio», e só aella, a missão especial de ministrar o 
curso preparatório para os institutos industriaes e commerciaes, e correlativamente se impõe a 
mesma attribuição ao próprio instituto industrial e commercial do Porto. 

A rasão de ser d'esta providencia encontra a sua justificação nas rasões expostas, e mais 
ainda na conveniência de não prejudicar o organismo das escolas industriaes com attribuições 
que mal se coadunam com a feição especial d'essas escolas. 

Uma outra disposição, agora introduzida, é a que diz respeito á admissão de alumnos com 
destino ás colónias, providencia esta que se nos afigura de um alto alcance económico, e que 
não deixará até, por certo, de soffrer no futuro um mais largo desenvolvimento. 

O estado subsidia o ensino a algumas classes, e, o que mais é, faz um largo despendio con
tratando operários para servirem no ultramar, sendo certo que as condições d'esses indivíduos, 
desprovidos do indispensável preparo, não fornecem garantia segura da sua competência, tor-
nando-se por esta forma problemático o bom serviço que são chamados a desempenhar. 

Uma tal providencia, é pois, alem de económico, um salutar principio que, attenuando por 
um lado a força da corrente emigradora para domínios estranhos, aproveitará por outro á clas
se operaria, abrindo-lhe um campo de mais vasta exploração, e ás proprias colónias, pelo con
curso de algumas centenas de braços úteis que em curto praso as escolas lhe fornecerão. 

Assim se constituirão, de futuro, as missões do trabalho, tão úteis e necessárias ao 
desenvolvimento do nosso império colonial, como o têem sido as expedições armadas e as 
missões religiosas. 

Outros principios poderiam ser estabelecidos com o fim de offerecer aos alumnos a absolu
ta garantia de poderem concluir os seus cursos, não inutilisando o estado o despendio a que a 
preparação d'esses alumnos o obriga. 
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Esses princípios pensa o governo em os apresentar á apreciação do poder legislativo, con
victo do seu elevado alcance, e dentro das normas que no presente projecto de decreto deixa 
definidas para o profícuo desenvolvimento da instrucção das classes obreiras. 

Organisa o presente decreto o curso livre de chimica, mas tão somente nas escolas onde o 
ensino d'esta disciplina já existia, de forma a poder facultar o estudo de qualquer especialida
de da chimica a individuos que, não seguindo os cursos industriaes, careçam e desejem aper-
feiçoar-se em determinadas profissões que tenham immediata relação com a pratica d'esta sci-
encia. 

A creação d'esté curso, alem de não importar despendio algum para o estado, antes um 
pequeno reddito pelas mensalidades que são exigidas aos alumnos que o procuram, vem corres
ponder a uma necessidade, evidenciada já pela affluencia de individuos de diversas profissões 
que annualmente frequentam o curso de chimica nas escolas onde se professa esta disciplina. 

Elimina o presente decreto os cursos industriaes para o sexo feminino, dos quaes se não 
tem colhido até hoje proveito algum real, e em sua substituição estabelece os «cursos de lavo
res femininos», que, orientados segundo as vantagens locaes e a melhor utilisação do trabalho 
da mulher, sob o ponto de vista industrial, produzirão por certo resultados mais satisfactorios. 

Em alguns paizes, as escolas profissionaes para mulheres são, com rasão, distinctasdas 
destinadas ao ensino industrial e profissional dos operários. Não permittindo as circumstancias 
financeiras do thesouro que se adopte desde já uma tal norma, o governo de Vossa Magestade 
procurará, no emtanto, estudar a maneira de harmonisar, sob o mesmo pensamento, a regula
mentação do ensino nos asylos e outras casas de educação para o sexo feminino, com a utilisa
ção do seu trabalho, o que, alem da acção moralisadora, ha de concorrer também, em grande 
parte, para o desenvolvimento de algumas industrias. 

Um grande numero das disposições contidas nos decretos de 8 de outubro de 1891 e de 5 de 
outubro de 1893, não foi, por difficuldades materiaes, posto em execução na maioria das esco
las. Este ultimo decreto procurando desenvolver o ensino profissional, determinou a creação 
de bastantes officinas, a maioria das quaes nunca se estabeleceu, não chegando outras a ter 
uma installação apropriada, e em harmonia com as condições do ensino. 

Entre outros embaraços creados pelas disposições d'aquelle ultimo decreto, sobresaía o de 
não poderem os alumnos operários, por incompatibilidades de tempo, frequentar as officinas, a 
fim de poderem conseguir um curso. 

A regularisação dos cursos, como agora se estabelece, poderá parecer dispensável, para o 
fim a que estas escolas se destinam. Tal reflexão seria justa se o ensino industrial estivesse 
entre nós radicado, e se esta instituição tivesse proseguido com a feição que de origem lhe foi 
dada. 

Os cursos, como são instituidos, miram essencialmenteá disciplina do ensino, podendo 
com a judiciosa applicação dos preceitos estabelecidos na lei e nas disposições regulamenta
res, destruir a apparente normalidade que d'elles parece derivar. 

O ensino officinal fica, por este decreto, comprehendido unicamente nos cursos profissionaes, 
eliminando-se os trabalhos manuaes educativos, que não foram creados na maior parte das esco
las, não obstante constituirem a parte preparatória, obrigada para todos os cursos de menores e 
adultos. 

Com o fim de tornar proveitoso a maior numero de individuos o ensino ministrado nas 
escolas industriaes, manteve-se o principio da livre matricula em qualquer disciplina professa
da n'estas escolas. Simplesmente, como preceito salutar, por varias vezes apontado e reclama
do pelos inspectores e directores das escolas, se exige aos alumnos, pelo presente decreto, o 
deposito de uma módica quantia, que lhes será restituida quando não tenham perdido o armo 
por faltas nas disciplinas em que se matricularem. 
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D'esta forma se harmonisa o principio, que convém manter, da gratuidade d'estas escolas, 
com a garantia da seriedade e reflexão que devem presidir aos propósitos dos alumnos no acto 
da matricula. 

Bastará dizer-se, que só n'uma escola, o numero de matriculas sem frequência attingiu 
perto de trezentas, para se aquilatar da utilidade e urgência da providencia agora adoptada. 

No louvável intuito de despertar, entre os alumnos das escolas, o conveniente estimulo, que 
é a mais efficaz e poderosa arma da applicação escolar, restabelece-se a concessão de prémios, 
supprimida pelo decreto de 5 de outubro de 1893, aos alumnos que na frequência dos diversos 
cursos mais se distinguirem pelo seu aproveitamento. 

Sem o caracter pecuniário que pode desvirtuar a intenção da dadiva, estes prémios resumir-
se-hão á concessão de diplomas ou menções honrosas, ou de ferramentas proprias das profis
sões a que os alumnos se dedicam. 

Outra disposição não menos importante, encorporada no presente decreto, é a creação de um con
selho de administração para cada escola, destinado a administrar a respectiva dotação, superintenden
do na sua distribuição, na arrecadação das receitas e na sua applicação ao desenvolvimento e prospe
ridade do ensino, libertando por esta forma as inspecções de serviços e encargos, que se não harmo-
nisam com a proficuidade da fiscalisação do ensino, que estas devem exercer. 

Espera o governo de Vossa Magestade, que, com esta relativa autonomia, dada ás escolas 
industriaes, a breve trecho ellas possam, com sensivel economia para o estado, prover á sus
tentação dos seus encargos, administrando-se com os recursos da sua producção, senão com
pletamente, pelo menos com menor aggravo para o thesouro. 

A presente remodelação do ensino industrial offerece desde já a economia de 3:378$250 
réis, comparando a sua despeza com a que está descripta para estes serviços no orçamento do 
actual anno económico. Mas não deve somente ser considerada a economia acima referida; 
maior é ella e muito maior comparando a despeza effectiva, que, n'este momento, se auctorisa, 
com a que resultaria da completa execução da organisação de 1891-1893, e mesmo quando a 
actual fosse, por completa, posta em vigor. 

É evidente que a organisação, a que nos referimos, não estava actualmente em plena execu
ção, como de igual modo o não fica a que consta do presente projecto; mas, entre uma e outra, 
não será demasiado affirmar, que excede a muito mais de 27:310$00 réis, a economia resultan
te d'esta organisação, pelo que respeita só ao pessoal. 

D'aqui resulta grande vantagem económica, porque para o futuro se determina, e quando o 
poder legislativo assim o julgue conveniente, o limite a que podem attingir as despezas com 
estes serviços, os quaes, no presente, poderiam sucessivamente ir augmentando também, até 
um limite, comprehendido no que se achava regulado, mas que offerecia muito mais largo des-
pendio. 

A revisão dos programmas das escolas industriaes merecerá ao governo a sua especial attenção. 
Redigir estes indispensáveis elementos de ensino, orientando-os segundo princípios práticos, 

extrahir tudo o que n'elles existia de abstracto, tornando o estudo ameno e accessivel a intelli-
gencias de pouca cultura intellectual como aquellas que de ordinário mais procuram as escolas 
industriaes, incutir no ensino a feição essencialmente pratica, tal é o pensamento do governo. 

É materia corrente em sciencia applicada, não dever revestir o ensino profissional um carac
ter uniforme e systematico, mas antes apropriado á feição predominante das industrias locaes. 
Á observância d 'este principio dedicarão as inspecções a sua mais escrupulosa attenção ena 
parte regulamentar indicará o governo a maneira de tornar effectivas algumas das suas melhores 
normas. 

Taes são, resumidamente, as alterações introduzidas pelo presente decreto na legislação do 
ensino industrial. 
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Diffundir largamente a instrucção profissional, proporcionar ao operário os meios condu
centes a melhorar a sua condição, desenvolver-lhe a intelligencia, augmentar o valor económi
co do seu trabalho, collocando-o em condições de contribuir para o augmente da produção, tal 
foi, senhor, o fim que o governo teve em vista na presente remodelação do ensino industrial, 
que tenho a honra de submetter á assignatura de Vossa Magestade. 

Secretaria d'estado dos negócios das obras publicas, commercio e industria, em 14 de 
dezembro de 1897. = Francisco Maria da Cunha = Francisco Felisberto Dias Costa = Augusto 
José da Cunha." 

In Diário do Governo n° 283 
de 15 de Dezembro de 1897 
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Documento 12  DISCIPLINAS DOS CURSOS INDUSTRIAIS (1893) 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS, 
COMMERCIO E INDUSTRIA 

Repartição da industria 

Sendo necessário completar a organisação 
do ensino ministrado nas escolas industriaes, 
nos termos do decreto de 8 de Outubro de 
1891; hei por bem decretar o seguinte: 

Artigo Io Os cursos professados nas es

colas industriaes são constituídos pelas dis

ciplinas e trabalhos officinaes mencionados 
na tabeliã n° 1, junta ao presente decreto, 
havendo em cada e scola o s c ursos m encio

nados na tabeliã n° 2. 
Os programmas por que se regerá o ensino 

são os que constituem as tabeliãs n°s 3 e 4. 
§ Io Os cursos industriaes da tabeliã n°l 

são distinados á formação de operários. 
Opportunamente se publicarão programmas 
de cursos industriaes complementares, desti

nados á formação de contramestres. 
§ 2o O curso geral complementar é desti

nado aos alumnos dos cursos industriaes que 
desejem completar a sua educação geral, 
como preparatório para a entrada nos insti

tutos industriaes e commerciaes. 
§ 3 o A escola "Rodrigues Sampaio" é 

dividida em duas secções, em cada uma das 
quaes se ministrará o ensino elementar e 
complementar das escolas industriaes, acres

cido o ensino complementar com o de traba

lhos manuaes. 
Art. 2o A partir do presente anno, sucessi

vamente se irá estabelecendo nas escolas, de 
accordo com o ministério do reino, o ensino 
primário diurno e nocturno a par com o 
ensino elementar n'ellas professado. 

Art. 3 o O ensino elementar é diurno, e só 
podem ser a elle admittidos alumnos ordiná

rios; o complementar e o industrial serão pro

fessados em dois cursos, um diurno para 
alumnos ordinários, e outro nocturno para 
alumnos voluntários. As disciplinas que pelos 
programmas estão divididas em dois ou três 
ramos serão regidas em cursos parallelos. 

Art. 4o A distribuição do tempo dos exer

cidos escolares será fixada superiormente, 
segundo as conveniências do serviço, em 
horários elaborados pelos directores e con

selhos escolares de cada escola e propostos 
pelo inspector da circumscripção respectiva. 

§ único. As aulas nocturnas das discipli

nas profissionaes (desenho ornamental, 
architectonico e mechanico, mechanica e 
physicaindustrial e chimica industrial), são, 
como as diurnas, triennaes; as outras aulas 
nocturnas, porém, são annuaes, com excep

ção da aula de lingua franceza, que é biennal. 
Art. 5o Os alumnos ordinários são obriga

dos a frequentar as diversas disciplinas nos 
cursos diurnos e parallelamente os trabalhos 
officinaes respectivos, conforme estiverem 
ou forem sendo estabelecidos, guardando as 
seguintes precedências: 

a) Para a matriculado Io anno do curso 
complementar ou de um curso industrial é 
necessária a approvação no curso elementar 
bem como no exame de instrucção primaria 
elementar, sendo este exame substituido 
temporariamente por uma prova dada peran

te a escola, em harmonia com o artigo 125° 
do decreto de 8 de outubro de 1891 ; 

b) Para a matricula no Io anno de dese

nho ornamental, architectonico ou mechani

co, a approvação no 3 o anno de desenho 
geral (Io do curso complementar); 

c) Para a matricula no Io anno de physica 
e mechanica industrial, ou de chimica indus

trial, a approvação no exame do Io anno de 
arithmetica, geometria, princípios de physi

ca e chimica e elementos de historia natural; 
d) Para a matricula no 2o ou 3o annos de 

qualquer disciplina, a approvação no exame 
do armo anterior. 

§ único. Para a admissão aos cursos noc

turnos bastará que os candidatos provem, 
perante a escola, acharse habilitados para 
os seguir com aproveitamento, cumprindo 
aos directores e professores encaminhalos 
com os seus conselhos. 
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Art. 6o Sem auctorisação especial nenhum 
alumno poderá ser readmittido a frequentar 
as aulas em cuja disciplina tenha já obtido 
approvação. 

Art. 7o Para a admissão ás escolas indus-
triaes terão preferencia os aprendizes e ope
rários a quaesquer outros candidatos que se 
não destinem ao exercicio da industria. 

Art. 8o Aos alumnos voluntários não será 
passada certidão de exame, mas simplesmen
te de frequência e aproveitamento. 

Art. 9o Sem embargo dos programmas, 
que são normas geraes, o ensino scientifico, 
bem como o ensino do desenho e da modela
ção, serão sempre ministrados em harmonia 
com os trabalhos officinaes; e tanto um 
como outro se especialisarão no sentido das 
profissões dos alumnos. O programma da 
disciplina n° 8 bis - Conducção de machinas 
de vapor, organisado n'esta ordem de idéas, 
com o fim de dar desenvolvimento ao estudo 
das matérias n 'elle comprehendidas, exem
plifica esta especialisação. 

§ único. Em instrucções ulteriores se fixa
rão os processos a seguir no ensino de cada 
disciplina e no ensino pratico das officinas. 

Art. 10° Nos diversos cursos profissio-
naes, sempre que as condições do ensino o 
permittirem, será o trabalho dos alumnos 
empregado na producção de m aterial peda
gógico e material escolar, com destino á 
constituição de museus escolares e ao aper
cebimento das officinas. 

Art. 11° Os prémios serão substituídos por 
pensões aos alumnos pobres que, pela sua 
distincção, mereçam ser subsidiados para 
frequentarem os institutos industriaes e com-
merciaes. 

Art. 12° O ensino officinal será confiado a 
mestres sob a direcção dos professores das 
disciplinas respectivas, ou aos próprios pro
fessores d'essas disciplinas; e o ensino dos 
trabalhos manuaes educativos ficará sob a 
direcção do professor de desenho geral, 
sendo também confiado a mestres, excepto 
nas escolas o nde e sses trabalhos s e 1 imitem 
ao curso elementar, para as quaes bastará 
contratar operários hábeis. 

Os ministros e secretários d'estado dos 
negócios do reino e dos das obras publicas, 
commercio e industria assim o tenham 
entendido e façam executar. Paço, em 5 de 
outubro de 1893. = REI. = João Ferreira 
Franco Pinto Castello Branco = Bernardino 
Luiz Machado Guimarães. 

TABELLA N° 1 

Cursos professados nas escolas industri
aes, sua classificação e matérias que os 

constituem 

Cursos geraes 

Curso elementar (dois annos) 

4 - Desenho geral, classe I. 
Trabalhos manuaes elementares: 

a) Em madeira e ferro para os alumnos do 
sexo masculino. 

b) Costura e bordados para os alumnos do 
sexo feminino. 

Curso complementar (três annos) 

{ a) Arithmetica. 
b) Geometria 
c) Principios de physica e chimica e ele

mentos de historia natural. 
r a) Lingua portugueza 

21 b) Geographia e historia de Portugal. 
3 - Lingua franceza. 
4 - Desenho geral, classe II 

Cursos industriaes 

N° 1 - Pintor decorativo 

Io anno = 4 - Desenho geral, classe II (3o 

anno). 
2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna

mental, classes I e II. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 
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N° 2 - Pintor cerâmico 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(5o anno). 

2o, 3o, e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N°3-Bordadeira 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 4 - Rendeira 
(rendaria geral e rendaria de Peniche) 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 5 - Modista 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 6 - Costureira 

Io anno. -A - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 7-Tecelão 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 8 - Abridor de metaes 
(pranchas e cylindros para estampagem) 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 9-Florista 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 10 - Lavrante de couro 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3 o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 11 - Serralheiro civil 

Io armo. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 
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N° 12 - Ourives cinzelador 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 13 - Formador 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N°14-Estucador 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N°15-Entalhador 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o armo). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 16 - Encadernador 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 17 - Oleiro e louceiro formista 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3 o e 4o annos. = 5 - Desenho orna
mental, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 18 - Carpinteiro de machado 
(Carpintaria naval) 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o armo). 

2o, 3o e 4o annos. = 5 - Desenho architec-
tonico, classes I e II. 

1°, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 19 - Canteiro 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, e3° annos: 
5 - Desenho ornamental, classes I e 

II (Ia parte). 
6 - Desenho architectonico, classes 

I e II (Ia parte). 
4o anno. = 6 - Desenho architectonico, 

classe II (2a parte). 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 

N° 20 - Marceneiro 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o armo). 

2o anno: 
5 - Desenho ornamental, classe I. 
6 - Desenho architectonico, classe I. 

3o e 4o annos. = 6 - Desenho architecto
nico, classe II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 21 - Carpinteiro civil 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o armo). 

2o, 3o e 4o annos. = 6 - Desenho architec
tonico, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 
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N° 22 - Poleeiro 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 7 - Desenho mechani-
co, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 23 - Carpinteiro mechanico 

Io anno. = 4 - Desenho geral, classe II 
(3o armo). 

2o, 3o e 4o annos. = 7 - Desenho mechani
co, classes I e II. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 24 - Serralheiro mechanico 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io armo. 
c) Princípios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o anno) 
2o armo: 

7 - Desenho mechanico, classe I. 
3o e 4o annos. = 7 - Desenho mechanico, 

classe II. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 

N° 25 - Conductor de machinas 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io anno, 
c) Principios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3° anno) 
2 o , 3o e 4o annos: 

7 - Desenho mechanico, classes I e 
II. 

8 - Physica e mechanica industrial. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 

N° 26 - Fabricante de instrumentos 
de precisão 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io armo. 
b) Geometria, Io anno, 
c) Principios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o anno). 
2o, 3o e 4o annos: 
7 - Desenho mechanico, classes I e II. 
8 - Physica e mechanica industrial. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 

N° 27 - Fundidor 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io anno, 
c) Principios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 9 - Chimica industri
al. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

N° 28 - Cuteleiro 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io anno, 
c) Principios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o 

anno). 
2o anno. = 5 - Desenho ornamental, clas

se I. 
3o anno. = 7 - Desenho mechanico, clas

se I. 
4o anno. = 9 - Chimica industrial, Io 

anno. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 
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N°29-Curtidor N° 30-Tintureiro 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io anno, 
c) Princípios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o 

anno). 
2o, 3o e 4o annos. = 9 - Chimica industri

al. 
Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 

na officina. 

Io anno: 

{ a) Arithmetica, Io anno, 
b) Geometria, Io anno, 
c) Princípios de physica e chimica, 

etc., Io anno. 
4 - Desenho geral, classe II (3o anno). 

2o, 3o e 4o annos. = 9 - Chimica industri
al. 

Io, 2o, 3o e 4o annos. = Trabalhos práticos 
na officina. 

Paço, em 5 de outubro de 1893. = Bernardino 
Luiz Machado Guimarães. 

In VASCONCELOS, José Máximo de Castro 
Neto Leite e compil. - Collecção Official da 
Legislação Portuguesa: Anno de 1893. 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1894, p. 715-717. 
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Documento 13-PROGRAMAS DAS DISCIPLINAS DAS ESCOLAS INDUSTRIAIS 
(1893)(1) 

TABELLA N° 3 

Programmas das disciplinas professadas 
nas escolas industriaes 

N° 1 a) - Arithmetica 

Io Anno 

Grandeza, quantidade, numero, numera
ção, oral eescripta, signaes arithmeticos. -
Operações arithmeticas fundamentaes e 
derivadas, provas das operações. 

Divisibilidade. Maior divisor e menor 
múltiplo commum. Números primos. 

Quebrados, operações sobre quebrados; 
reducção ao mesmo denominador. - Dizi
mas. 

Systema métrico: metro, medidas de 
comprimento, de superfície, de v olume, de 
peso; relações entre as varias medidas; equi
valências entre as actuaes medidas e as anti
gas; moedas portuguezas. 

Operações sobre números complexos. -
Potencias. - Raizes, estracção da raiz qua
drada. - Proporções, progressões. 

2o Anno 

Noções geraes sobre logarithmos vulga

res. 
Regra de três, juros e descontos; juros 

compostos; regra de três simples e compos
ta; regra de percentagem. - Regra de com
panhia; regra de desconto; regra de liga. -
Regra de cambio; regras de annuidades e 
amortisação; regra de falsa posição. - Moe
das estrangeiras. 

Nomenclatura e notação algébrica. Equa
ção do Io grau a uma incognita. 

Exercícios variados e graduados das vari
as operações indicadas. 

N° 1 b) - Geometria e suas applicações 

Io Anno 

Noções geraes. - Linhas; medida das dis
tancias, cadeia do agrimensor. 

Linhas horisontaes e verticaes, perpendi
culares e paralelas; differença entre as linhas 
perpendicular e vertical; niveis, prumos; 
graminho. 

Ângulos e sua classificação; medida dos 
ângulos, transferidor, graphometro, bússola, 
esquadro do agrimensor. 

Circumferencia de circulo, suas proprie
dades; linhas que n'ella se consideram. -
Sector circular. Segmento, coroa circular; 
ângulos no circulo. - Tangentes, seccantes. -
Relação entre o diâmetro e a circumferencia. 

Polygonos regulares e irregulares, triân
gulos e suas propriedades; quadriláteros, 
rectângulo; quadrado; losango; paralleío-
grammo; trapézio. 

Avaliação pratica das areas das figuras 
planas mencionadas. - Formula de Simpson. 

Figuras symetricas, figuras similhantes. 
Circulo, ellipse, hyperbole, parabola; cycloi-

de, espiral de Archimedes, evoluía e evolvente. 
- Processos práticos de traçar estas curvas. 

2o Anno 

Rectas e figuras no espaço; ângulos die
dros, triedros e sólidos. 

Tetraedros, pyramides; prismas. - Poly
èdres em geral, regulares e irregulares- -
Avaliação das areas, dos volumes e dos pol
yèdres indicados. 

Superfícies curvas (espherica, cónica, cy
lindrical volumes correspondentes (esphe-
ra, cone, cylindro). - Avaliação d'essas 
areas e volumes. 

Noções elementares de trigonometria (tri
angulo). 

(1) Decreto de 5 de Outubro de 1893. 
Manteve-se a ortografia original. 
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Exercícios repetidos das operações indi
cadas com applicação ao levantamento e tra
çado de plantas. - Medidas das alturas, cur
vas de nivel. - Plancheta. 

N° 1 c) Principios de physica e chimica e 
elementos de historia natural 

Io Anno 

Zoologia. - Òs zoophitos; os infusorios e 
os polypos; o coral. - Os moluscos; a aranha 
do mar; o polvo, a ostra, o mexilhão, o cara
col, etc. - Os annelados: a sanguesuga, o 
camarão, o carangueijo; a centopeia, a a ra
nha, a mosca, o bicho de seda, etc. 

Os vertebrados: os peixes, os amphibios, 
os reptis, as aves e os mammiferos. 

Descripção succinta dos typos mais carac-
teristicos de cada grupo de animaes, buscan
do de preferencia os da 1 ocalidade, e entre 
estes os mais frequentes; noções geraes acer
ca dos animaes de emprego industrial. 

As raças humanas; suas características e 
distribuição geographica. 

Botânica. - Estructura das nossas arvores 
e plantas; sua classificação. 

Partes em que se divide um vegetal; a 
raiz, a haste ou caule, os ramos, as folhas, as 
flores e os fructos; composição, descripção e 
classificação de cada uma d'estas partes. 

Rizomas, bolbos, tubérculos; distincção 
entre elles e as raizes. 

As sementes; partes, numero, placenta-
ção, forma. - Breves noções acerca d a re
produção das plantas. 

A palmeira; seu conhecimento. 
Duração das plantas; epochas em que flo

rescem. 
Plantas sem flores. 
A plantas alimentares, textis, oleaginosas, 

medicinaes; as madeiras, suas diversas espé
cies e emprego industrial. 

Geologia. - O globo terrestre; estructura 
da terra, o calor central; os vulcões e os tre
mores de terra, as thermas. 

A crosta terrestre, sua composição; clas
sificação e descripção dos principaes materi-

aes de construcção que se encontram nos 
vários terrenos: os metaes, o quartz, os 
basaltos, os granitos; os grés, oscalcareos, 
os mármores, os schistos, as areias, etc.; 
constituição dos diversos materiaes e suas 
resistências. 

Movimentos do solo e suas causas; os 
fosseis. 

A terra vegetal, sua formação e composi
ção; o humus. A argila, sua composição e 
propriedades; sua utilisação na industria. 

Os minérios; breves noções acerca das for
mas em que elles se encontram na natureza. 

Physica. - Corpos sólidos, liquidos e ga-
zosos: os metaes, as pedras, as madeiras; a 
agua, o vinho, o leite, o azeite; o ar, os ga
zes. - A evaporação eebulição, a distilla-
ção; o gelo, o vapor de agua, as nuvens. 

Propriedades geraes dos corpos: exten
são, impenetrabilidade, compressibilidade, 
divisibilidade, porosidade, elasticidade, 
inércia, mobilidade (exemplos variados). 

A gravidade, o peso dos corpos, a densi
dade; as balanças, a medida dos pesos; rela
ção entre a temperatura e os pesos; a queda 
dos graves, o prumo, a linha horisontal. 

Os liquidos; escoamento dos liquidos; 
relação entre a pressão e a altura; equilíbrio 
dos liquidos, niveis; a prensa hydraulica. 

O ar e a atmosphera, a pressão atmosphe-
rica, o barómetro e seus diversos typos. - Os 
balões, os aerostatos. - A machina pneumá
tica, o vacuo. - As bombas, seus diversos 
typos e fins. - O vento. 

O som; vibração sonora, ondulação, 
ondas sonoras; a velocidade do som; a refle
xão, o echo. A e scala musical, o timbre, a 
intensidade. - Os instrumentos de musica: o 
piano, a rabeca, os instrumentos de vento, o 
órgão. - O diapasão. - A voz humana. 

A luz; sua propagação; reflexão, espe
lhos; refracção, 1 entes, m icroscopio, luneta, 
telescópio. - A dispersão, espectro solar; as 
cores, os corpos corados; a visão, as illusões 
opticas. 

A electricidade; seu desenvolvimento 
pelo attrito. - Os dois estados da electricida
de, a attracção e repulsão. - Os corpos bons 
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e mausconductores; electrisação, seus pro
cessos. - A electricidade atmospherica, o 
raio; o poder das pontas, o páraraios. -
Producção da electricidade; os condensado
res; effeitos caloríficos, chimicos e physio-
logicos. - Os magnetes, processos de ma-
gnetisação: o íman natural; attracções e 
repulsões. - A bússola. 

Chimica. - Differença entre os phenome-
nos physicos e chimicos; a materia é indes-
tructível. - Os corpos simples e o s corpos 
compostos; a mistura e a combinação, dife
rença entre ellas. 

A agua doce e a agua salgada, o sal das 
cozinhas, sua dissolução e crystalisação, pro
cesso para o obter. - A agua doce, sua com
posição e analyse; o hydrogenio e o oxige -
nio, suas propriedades. - Synthèse da agua. 

O sal marinho e o sal gemma, sua com
posição; o chloro e o acido chlorhydrico. 

O ar atmospherico, o azote, sua prepara
ção pelo phosphoro, propriedades do azote. 
- Composição do ar atmospherico. 

O carbono; breves noções acerca das suas 
propriedades e formas. - A combustão e os 
productos que n'ella se formam; o acido 
carbónico, o oxido de carbone. 

As pedras calcareas; a cal, sua fabrica
ção; o carbonato de cal. 

O enxofre; estados em que se encontra na 
natureza, o enxofre é um corpo comburente 
e combustível; o sulfureto de cobre e o sul -
fureto de carbone; o ácido sulfúrico. - O 
gesso, sua composição e propriedades. O 
alabastro. - O salitre, o ammoniaco. 

Os óxidos, os ácidos e os saes. - Os óxi
dos metallicos e não metallicos; as bases; os 
saes (exemplos variados applicaveis aos usos 
domésticos e industriaes mais vulgares). 

2o Armo 

Geologia. - Mineraes combustíveis: a 
anthracite, a hulha, a lignite, a turfa, etc.; 
terrenos em que eles se encontram, suas 
características e fosseis. 

Os betumes, o asphalto, o petróleo, a 
naphta, o diamante. - O grisú. 

Minérios metalliferos; seus typos emo
dos de exploração. - As minas. 

Chimica. - Carvão de pedra; sua distilla-
ção, gaz de iluminação, processo de o obter; 
resíduos da fabricação do gaz, breu, aguas 
ammoniacaes, óleos, matérias corantes, etc. 

Tratamento dos minérios do ferro; o ferro 
coado, o ferro macio, o aço; processos de 
fabricação, os altos fornos, o forno de manga, 
o forno de puddlagem; as retortas (converso -
res) para a fabricação dos aços fundidos. - Os 
aços de cadinho e de cementação. 

As rezinas, seu conhecimento, proprieda
des e preparação. Os vernizes, processos de 
fabricação e applicações industriaes. 

Os corpos gordos; os óleos, o sebo, as 
velas, os sabões. 

As lixívias; seus processos diversos. Bran
queamento. 

A fermentação, processos diversos e seus 
productos; as bebidas fermentadas; o pão, o 
vinagre, etc. - A fermentação pútrida, putre-
facção, bolor. 

Breves noções acerca do amido, fécula, 
glucoses e assucares; a celulose e o papel de 
madeira. 

Physica. - O movimento, o repouso, a 
inércia; movimentos uniforme, variado e 
uniformemente variado; suas leis. - A queda 
dos graves, pêndulo. 

As forças, sua medição e composição; 
trabalho das forças, unidade de trabalho; tra
balho motor e trabalho resistente. 

As machinas simples, suas espécies; 
balanças. 

O calor: a dilatação dos sólidos, pyrome-
tros; a dilatação dos líquidos, a temperatura 
e os thermometros; o ponto 100; diversas 
espécies de pyrometros e thermometros, sua 
graduação. 

Pêndulo compensador. 
A fusão e suas leis; mudança de volume 

durante a fusão, a fusão do gelo. - Solidifi
cação, dissolução, misturas refrigerantes. 

Vapores, sua produção e propriedades, 
força elástica dos vapores. - Evaporação; 
ebulição, marmita de Papin; destillação, 
alambique. 
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Equivalente mechanico do calor. 
Calorimetria, unidade de calor; calor es

pecifico, sua determinação. 
A combustão, espécies diversas de com

bustíveis; as chaminés. 
Noções geraes acerca dos geradores de 

vapor (caldeiras) e seus diversos typos: bem 
como das machinas de vapor (motores) e 
seus typos mais usados na industria; órgãos 
principaes das caldeiras e machinas; appare-
lhos regulamentares. 

3o Anno 

Physica. - Electricidade dynamica; a cor
rente eléctrica, pilhas diversas. 

A galvanoplastia, seus processos e appa-
relhos. 

A electrochimica; pratear, dourar, nickelar. 
Effeitos luminosos da electricidade; arco 

voltaico, velas Jablosckoff, lâmpadas de 
incandescência. 

Lei de Ampère sobre a acção da corrente 
eléctrica, o multiplicador, o galvanometro, 
campainhas eléctricas. 

Télégraphia eléctrica, diversos systemas; 
cabos submarinos. 

Inducção; bobina deRuhmkorff, machi
nas magnetico-electricas. 

Telephone, seus typos. 
Chimica. - Metaes: estanho, chumbo, 

zinco, cobre, magnezio, alumínio, prata, 
oiro, platina; tratamento dos minérios e pro
cessos de extracção dos diversos metaes. -
Propriedades dos metaes, seus usos e appli-
cações industriais. 

Conhecimento dos jazigos metalliferos 
existentes em Portugal. 

Zoologia. - O corpo humano: cabeça, o 
tronco, os membros. 

A cabeça; o craneo, a face, o pescoço. 
O tronco; o thorax, o sterno, as costellas, 

o diaphragma, o coração, os pulmões, a tra-
chea-arteria, os bronchios, o abdomen, o 
estômago, os intestinos, o fígado, o pancre
as, os rins e a bexiga. 

Os m embros superiores e i nferiores, sua 
composição. 

As funções e os órgãos. 
A nutrição: apparelho digestivo, partes 

em que divide, seus annexos; a saliva, a 
bilis, o sueco pancreatico, sua acção sobre 
os alimentos; absorpção, assimilação. 

A respiração: apparelho respiratório, 
mechanisno da respiração, phenomenos res
piratórios. 

O sangue e a circulação; apparelho circu
latório, composição do sangue; mechanismo 
da circulação. - Circulação lymphatica. 

As secreções e os aparelhos de elimina
ção; a gordura, o leite. 

O systema nervoso, seus órgãos, o grande 
sympathico. - Funccionamento do systema 
nervoso; a espinalmedula, o cérebro e o 
cerebelo. 

Os órgãos dos sentidos, o tacto, o paladar, 
o olfacto, o ouvido e a vista; composição dos 
diversos apparelhos e seu funcionamento. 

O órgão da voz; a laryngé, a produção da 
voz. 

A locomoção; os ossos, as articulações, 
os músculos; o esqueleto; modos por que se 
produzem os diversos movimentos. 

Meteorologia. - A atmosfera, sua compo
sição, peso, mobilidade, transparência, etc. -
A temperatura do ar, modos como ella varia, 
influencia d a 1 atitude, da a ltitude, d as esta
ções, etc. 

Circulação geral da atmosfera e dos ma
res. - Os ventos e as tempestades. - Os 
meteoros aquosos, suas diversas formas. - A 
agua atmospherica; noções de hygrometria; 
os hygrometros. 

As chuvas como elemento fertilisador. 
O barómetro, a previsão do tempo. 

N° 2 a) - Língua portugueza 

Io Anno 

Dictado e exercicios oraes; dictado e lei
tura de trechos escolhidos de bons auetores 
portuguezes, sobretudo de conteúdo moral, 
histórico, scientifico ou industrial. 

Exercicios orthographicos ligados ao dic
tado, esclarecendo a pratica pelos princípios 
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que resultam da pronuncia e da derivação 
(dentro da propria lingua) das palavras. 

Leitura intelligente e correcta dos textos. 
Divisão de cada trecho em partes lógicas 

e d'estas em períodos e dos períodos em 
proposições. Explicação das palavras (lexi-
cologia). Explicação das proposições. 
Sentido de cada parte lógica. Sentido do 
todo. Explicação de expressões figuradas 
por expressões proprias, substituição de 
expressões proprias por expressões figura
das. Explicações etymologicas immediatas 
(etymologia dentro da lingua). Explicação 
de provérbios, phrases proverbiaes, palavras 
estrangeiras e substituição d'estas (sempre 
que seja possivel) por palavras nacionaes. 

Particularidades grammaticaes dos tex
tos. Classificação de palavras. Classificação 
das proposições, limitada á distincção da 
proposição simples e da proposição compos
ta, da principal e subordinadas (proposições 
subjectivas, objectivas, adjectivas e cir-
cumstanciaes), sem nenhuma outra distinc
ção, alem da que resulte immediatamente do 
sentido. Processos de ligação das proposi
ções. Distinguir somente em cada proposi
ção o sujeito e o predicado e as determina
ções de um e de outro, sem entrar em minú
cias de classificação de complementos, bus
cando todavia, fazer comprehender bem o 
valor d e c ada um para o sentido. Formas e 
construcções em que mais vulgarmente se 
erra. 

Modificações syntacticas possiveis no 
texto sem alteração do sentido, troca de 
números, de género, de pessoas, de modos e 
tempos; substituição de complementos e 
proposições relativas por adjectivos, de 
advérbios por complementos, de proposi
ções circumstanciaes por complemento, etc., 
supressão ou introducção de partículas; sup-
pressão ou introducção de pronomes ou de 
verbos, etc.; mudanças do discurso directo 
em discurso indirecto e do indirecto em 
directo. Reproducção do conteúdo do texto: 
por meio de repetição fiel; por simples resu
mo; por exposição livre. 

Exercidos de redacção: - resumo por 
escripto de trechos lidos; exposição livre por 
escripto dos textos lidos, applicando os 
exercícios oraes anteriores da divisão em 
partes lógicas, etc., e das modificações 
syntacticas; redacção de cartas familiares 
muito simples, de relatórios (simples enu
merações) de passeios, visitas a fabricas, 
etc. 

2o Anno 

Exercicios orthographicos e oraes. - Con
tinuação dos exercicios do anno precedente 
sobre textos mais difficeis. Leitura expressiva 
(simples exercicios). Exercicios sobre syno-
nymos e homonymos. - Exercicios lógicos: 
causas e consequências; motivos dos perso
nagens; caracteristicas; oposições; distincção 
do essencial edo accidental; generalisações. 
- Comparações de factos, pessoas, cousas e 
trechos. - Condensação: indicação do conteú
do; disposições; desenvolvimento da idéa 
fundamental de um trecho; desenvolvimen
tos; parciaes. - Simplificações estilísticas. -
Modificações da disposição, sem perturbação 
do sentido geral; inversões. 

Exercicios de redacção: - reproducção 
fiel de memoria, reproducção do conteúdo 
com a forma mudada; exercicios mais diffi
ceis do que os do anno anterior; mudança da 
forma diagonal em forma narrativa e do 
verso em prosa. - Reproducção, eliminando 
os elementos secundários dispensáveis, e 
deixando subsistir apenas o que é essencial 
para o pensamento. - Reproducção com 
desenvolvimentos: determinações; explica
ções; motivos. - Reproducções, resolvendo 
as proposições compostas em proposições 
simples e vice-versa. - Reproducção com 
modificações na ordem dos pensamentos. -
Reproducção em forma epistolar. -
Redacção livre sobre dados de o bservação 
directa do alumno (assumptos geographicos, 
historico-naturaes, industriaes muito sim
ples) ou sobre assumptos dos trechos lidos. 
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3o Anno 

Continuação dos exercícios dos annos 
anteriores applicados a c asos gradualmente 
mais difficeis. 

Estudos das familias das palavras (ety-
mologia dentro da lingua) para fixar a ortho
graphia no que n'ella depende da derivação. 
- Elementos gregos e latinos mais usados na 
linguagem technica; formação da terminolo
gia technica. 

Noções acercada linguaportugueza, no 
ponto de v ista da sua v ulgarisação fora d a 
Europa e da sua importância commercial. 

N° 2 b) - Geographia e historia de Portugal 

Io Anno 

A terra: forma e composição superficial. 
- Representação da terra: globo, mappa-
-mundo, mappas parcellares (cartas). 

Horisonte; pontos cardeaes e intermédi
os; bússolas. Eixo, polos, circulos e sua 
divisão. Equador, parallelos, trópicos, meri
dianos. Latitude e 1 ongitude. D eterminação 
dos logares. 

Terras, seus contornos e superficies: con
tinentes, i lhas, penínsulas; montanhas, ser
ras, valles, planicies, planuras (planaltos). 

Aguas: oceanos, mares, rios, lagos. -
Vertentes, linha de divisão das aguas, bacia 
hydrographica. 

Ar, atmosphera. - Meteoros. - Clima. -
Zonas. 

Forma da sociedade humana; civilisação; 
nações. - Estado: limites políticos; governo, 
formas de governo; administração e suas 
divisões. População absoluta e relativa. -
Religião. 

As partes da terra: divisão em continentes 
e oceanos. Divisão dos continentes. 

Europa: limites. Principaes mares, estrei
tos, bahias, rios, lagos, montanhas, cabos. -
Clima. - Producções. - Divisões politicas. 
Summaria indicação dos diversos estados: 
sua geographia physica, superficie, divisão, 
população, governo, producções, commercio, 

lingua, religião, possessões e principaes cida
des, portos e mercados ou centros industriaes. 

Asia: limites; mares, golphos, paizes. 
Principaes montanhas, rios, lagos. - Clima. 
- Producções. - Sua situação e divisão poli
tica. Estados independentes. - Possessões 
europeas. - Principaes portos. - Commer
cio. - Religiões. 

Africa: limites, mares, golphos, desertos, 
montanhas, lagos, ilhas. - Clima. - Produc
ções. - Estados independentes. - Possessões 
europeas. - Principaes portos e mercados de 
commercio. - Colonisação. 

America: limites, mares, golphos, paizes. -
Clima. - Producções. Principaes montanhas, 
rios, lagos. - Estados independentes: neo-
saxões, neo-portuguezes, neo-hespanhoes. -
Possessões europeas. - Principaes portos. 
Commercio. - Religiões. - Colonisação. 

Oceania: sua divisão. - Clima. Produc
ções. - Mar e estreitos. - Estados indepen
dentes. Possessões europeas. - Colonisação. 

2o Anno 

Portugal. - Seus limites, e noções geraes 
da sua geographia physica. Orographia e 
hydrographia. Principaes montanhas erios. 
- Summaria indicação da geologia, florae 
fauna portugueza - Clima. - Producções 
naturaes. 

As ilhas adjacentes. 
O ultramar (em África, Asia e Oceania). 
A nação portugueza. Forma e constitui

ção politica. - Religião. - Divisão adminis
trativa, judicial, ecclesiastica e militar. -
Agricultura. Industria. Commercio. 
Instrucção. Arte e principaes monumentos 
artísticos. - Expansão da nacionalidade por
tugueza: emigração e colonisação. Unidade 
e individualidade nacional. 

3o Anno 

Noções geraes da geographia e da historia 
antiga do occidente da Península. Os lusita
nos eoutros povos. A dominação romana. 
Os "bárbaros". Os arabes e os mosarabes. A 
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reconquista enrista. O condado portucalense. 
Formação d a i ndependencia e d a m onarchia 
portugueza. Affonso Henriques. 

A primeira dynastia nacional. Successiva 
expulsão dos mouros. Colonisação de gentes 
do norte da Europa. Desenvolvimento da 
nacionalidade e do estado. Os concelhos, a 
fidalguia semi-feudal, o poder central. Os 
foraes. A lingua. Reacções fidalgas. Classes 
populares. Indicação dos diversos reinados e 
factos principaes d'elles. 

A segunda dynastia. Consolidação e ex
pansão da nacionalidade. A eleição de João I. 
Aljubarrota. As cortes. Conquistas em Mar
rocos. O infante D. Henrique. As navega
ções e descobertas ultramarinas. Os foraes 
novos. A índia e o Brazil. Formação do im
pério ultramarino. 

Indicações dos reinados e principaes fac
tos suecedidos n'elles. 

Persistentes tendências da politica de 
Castella para absorver Portugal. 

Reis intrusos. A dominação hespanhola e 
suas desastrosas consequências. Reacção do 
espirito nacional. Terceira dynastia. Res
tauração e campanhas da independência. 
Reformas económicas. O marquez de Pom
bal. Invasões francezas. Evolução politica. 
O constitucionalismo parlamentar. Guerra 
civil. Regimen constitucional parlamentar. 
Indicação dos reinados e principaes factos. 

N° 3 - Lingua franceza 

Sons da lingua franceza; exercicios sobre 
pequenas proposições ou pequenos trechos 
lidos ou pronunciados de memoria pelo pro
fessor, que d'elles dará a traducção. - Ta
beliã dos sons da lingua franceza. - Divisão 
das syllabas, signaes orthographicos diver
sos. - Leitura de prosa e traducção para por-
tuguez, ministrando no começo o professor 
os significados. 

Formas regulares d o plural e d o género 
dos nomes e artigos; verbos avoir e être. -
Conjugações regulares, tomando por ponto 
de partida as que forem apparecendo na tra
ducção. - Pronomes; numeraes. 

Exercicios de phraseologia s obre propo
sições simples; leitura e traducção de fran-
cez para portuguez. 

2o Anno 

Formas irregulares mais importantes do 
plural e género dos nomes e adjectivos, qua
dro completo dos pronomes. - Verbos i rre-
gulares mais usados. - Phrases comparativas 
e superlativas, advérbios em ment; colloca-
ção dos pronemos. - Formas interrogativas, 
negativas, reflexas e passivas. - Concordân
cia dos participios, emprego do pretérito 
definido e indefinido. - Verbos intransitivos, 
que se conjugam em être. 

Exercicios de conversação e de redacção, 
retroversões de cartas commerciaes. 

3o Anno 

Complemento do estudo dos adjectivos, 
dos pronomes e dos verbos. - Verbos impes-
soaes. - Emprego das proposições, sobretu
do de dans e en, à e sur, chez, vers, envers, 
contre, parmi, entre, par. - Differenças mais 
importantes entre o francez e o portuguez, 
relativamente ao emprego dos modos e dos 
tempos. 

Exercicios de traducção de trechos gradu
almente mais difficeis. - Exercicios de con
versação familiar e de redacção, especial
mente de cartas commerciaes. 

N° 4 - Desenho geral elementar 

Classe 1 

Io Anno 

Conhecimento intuitivo dos corpos, 
superficies, linhas e ponto. - Limites e volu
me dos corpos; superficies; dimensões e 
limite das superficies; linhas, sua dimensão, 
ponto. - Linha recta, quebrada, curva. 

Desenho á v ista (copia de figuras feitas 
na pedra pelo professor á vista dos alumnos) 
de combinação de linhas rectas. - Linhas 
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horisontal e v ertical, 1 inhas perpendicular e 
obliqua, diferença entre as linhas perpendi
cular e vertical; linhas parallelas. - Limites 
de superficies, polygonos, sua classificação 
e traçado. - Circulo e circumferencia; linhas 
que n'elle se consideram. 

Exercicios de combinações e applicações 
simples de linhas e polygonos e da circum
ferencia. 

Conhecimento intuitivo da perspectiva. -
Desenho á vista de sólidos geométricos, 
cubo, parallelipipedo, prisma, pyramide; 
cylindro, cone, esphera, ovo. - Exercicios a 
carvão e a lapis. 

Exercicios de construcção de sólidos geo
métricos em cartão (exemplos simples). 

2o Anno 

Conhecimento dos intrumentos emprega
dos nos traçados geométricos: régua, com
passo, esquadro, transferidor. - Verificação 
da régua e do esquadro. - Exercicios varia
dos e graduados do uso d'estes instrumen
tos. - Parallelas, perpendiculares; ângulos; 
polygonos diversos; gregas; meandros, etc. 

Continuação dos exercicios de perspecti
va: desenho á vista (a carvão e a lapis) de 
sólidos geométricos, de elementos simples 
de architectura (combinações de rectas com 
curvas) e de vasos simples. 

Continuação dos exercicios de sólidos 
geométricos em cartão, applicados a casos 
gradualmente mais complicados. 

Classe II 

3o Anno 

Continuação dos exercicios de perspecti
va applicados á representação de grupos de 
sólidos diversos e objectos de uso commum. 

Noções elementares de geometria p lana 
relacionadas com o programma. 

Projecções, planificações; exercicios sim
ples. - Perspectiva cavalleira. 

Desenho rigoroso geométrico applicado a 
exemplos gradualmente m ais complicados; 
escalas; compasso de proporção. - Figuras 
symetricas, figuras similhantes. - Circulo; 
circulos tangentes; tangentes e seccantes, 
etc. - Conhecimento das curvas: oval, ovu
lo, espiraes, elypse; processos práticos de as 
traçar. - Divisão da circumferencia, sua rec
tificação. 

Continuação dos exercicios dos annos 
anteriores, applicados a exemplos mais difí
ceis. 

4o Anno 

Desenho de ornato, á vista de modelos 
estilisados, de folhas, fructos e motivos diver
sos decorativos (a carvão, lapis e esfuminho). 

Desenho, á vista de modelos, de trechos 
architectonicos simples (a lapis e aguadas). 

Desenho, á vista de modelos, de peças e 
órgãos de machinas e ferramentas. 

Exercicios de modelação graduados 
parallelamente ao ensino do desenho. 

5o Anno (a) 

Desenho de o mato, á v ista d e m odelos, 
de motivos decorativos nacionaes (a carvão, 
lapis e esfuminho). 

Desenho geométrico, á vista de modelos 
ou de estampas cotadas, de cortes e ligações 
de madeira (sambladuras); desenho rigoroso 
e desenho á vista de moveis de uso com
mum (modelos simples). 

Desenho geométrico, á vista de modelos 
ou de estampa, de objectos de ferro de uso 
commum, grades de jardim, balcões, etc. -
Applicações de ornato geométrico. 

Exercicios de modelação graduados pa
rallelamente ao ensino do desenho. 

a) A applicação do ensino será determinada pela pro
fissão do alumno ou pelo curso a que elle se destinar. 
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N° 5 - Desenho ornamental (b) 

Io Anno (Classe I) 

Desenho a contorno, a tintas planas e a 
claro escuro de elementos da flora e da 
fauna e de trechos ornamentaes simples (a 
carvão, esfuminho, lapis, aguada e penna). 

Modelação de ornatos simples. 

2o Anno (Classe II, Ia parte) 

Desenho de ornato desenvolvido. 
Noções praticas geraes ds cores, seus 

constrastes e combinações. 
Elementos e exercicios de estilisação (arte 

decorativa), por modelos diversos (estofos, 
vasos, folhas e flores do natural, moveis, 
gravuras de peças de ourivesaria, etc.). 

Desenho elementar da figura humana, 
por partes e no todo, e de paizagem simples. 

Modelação de ornato desenvolvido. 

3o Anno (Classe II, 2a parte) 

Exercicios dosarmos anteriores applica-
dos especialmente a motivos de arte decora
tiva nacional. 

Composição e adaptação ornamental de 
elementos de diversos estilos decorativos. 
Applicação a cores. 

Noções geraes dos estilos em decoração. 
Modelação de ornato desenvolvido, prin

cipalmente de motivos de arte nacional. 

N° 6 - Desenho architectonico 

Io Anno (Classe I) 

Desenho, á v ista de m odelos d e t rechos 
architectonicos (a lapis, penna ou aguada). 

Noções de geometria descriptiva: Projec
ções orthogonaes. - Planificações. Penetra
ções de sólidos. - Perspectiva axonometrica. 
- Exercicios diversos. 

b) A applicação do ensino ea escolha dos modelos 
serão determinados pela profissão do alumno ou pela 
natureza do curso a que se destinar. 

Applicações de desenho geométrico or
namental. 

Modelação de ornatos architectonicos 
simples. 

2o Anno (Classe II, Ia parte) 

Desenho rigoroso de elementos e trechos 
de construcções architectonicas: portas, 
janellas, arcadas, frontões, etc. 

Desenhos de trechos architectonicos, com 
applicação datheoriadas sombras (alapis, 
nankim e aguadas). 

Noções de perspectiva linear (exemplos 
simples applicados á representação de figu
ras planas e solidas). 

Noções elementares de estereotomia e 
corte de pedras. 

Elementos de estilisação e technologia 
geral architectonicas. - Características dos 
principaes estylos. 

3o Anno (Classe II, 2a parte) 

Construcção architectonica: plantas, alça
dos, cortes, perfis e detalhes. - Levanta
mento déplantas de um edificio eelabora
ção dos seus planos e alçados. Applicação 
aos edifícios e monumentos da localidade. 

Desenvolvimento pratico dos conhecimen
tos da estilisação em geral; ensaios de compo
sição e adaptação de elementos e trechos 
architectonicos, principalmente portuguezes. 

Topographia: signaes convencionaes, ele
mentos da planimetria e de nivelamento. 

N° 7 - Desenho mechanico 

Io Anno (Classe I) 

Noções de geometria descriptiva e sua 
applicação: Projecções orthogonaes de li
nhas, superficies e sólidos. - Cortes. - Pla
nificações. - Penetrações de sólidos. - Tra
çado de curvas diversas: hyperbole, parabo-
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la, helices, espirais ecycloidaes. - Noções 
fundamentaes e exercicios fáceis de pers
pectiva rigorosa e perspectiva axonometrica. 

- Applicações. 
Noções geraes de physica e mechanica: 

Forças, sua medição e representação; com
posição; força centrífuga e centrípeta; gravi
dade. - Machinas simples, alavancas, balan
ças, roldanas, sarilhos, guinchos e guindas
tes. Plano inclinado, parafuso, cunha, etc. -
Trabalho mechanico. 

Desenho á vista e cotado de ferramentas e 
órgãos elementares das machinas; sua utilisa-
ção para o traçado rigoroso (dimensões pro-
porcionaes). - Exercicios sobre órgãos de 
ligação: rebites e cravações, parafusos diver
sos, chaves e chavetas, - Órgãos de vedação: 
tubos e suas ligações, válvulas e torneiras, 
cylindros, êmbolos, etc.; - Órgãos de trac -
ção: cordas, cabos, correntes, ganchos, etc. 

2o Anno (Classe II, Ia parte) 

Desenho rigoroso de órgãos de machinas. 
Órgãos de transmissão: moentes diversos, 
munhões, eixos de transmissão, uniões fixas, 
articuladas, de engatar e d e desengatar, de 
fricção; mancaes e caixas de untura diversas; 
cavaletes, supportes, consolas, penduraes, 
supportes articulados de Seller, Kiihn, 
Lorenz, etc.; tambores e correias, roldanas, 
rodas de engrenagem cylindricas e cónicas 
diversas; parafuso s em fim; roda helicoidal; 
manivellas e excêntricos, tirantes, cruzetas e 
parallelas. - Estrados para machinas. 

Desenho de construcções de ferro: colu-
mnas; vigas em I do commercio, vigas com
postas; asnas de ferro, Polonceau e de rotu
la; escadas de ferro. 

Exercicios diversos e aguadas (cores con-
vencionaes). 

3o Anno (Classe II, 2a parte) 

Desenho rigoroso de machinas comple
tas, do natural (alçados e cortes). 

Conhecimento e copia de desenhos de 
machinas completas. Desenho de transmis

sões, caldeiras, motores a vapor e hydrauli-
cos, bombas, machinas - ferramentas, etc. 

Exercicios por modelos, ou na falta 
d'elles, por estampa, em escala différente. 

Conhecimento e traçado de modificações 
simples a introduzir nas diversas machinas. 

Applicação e uso das tabeliãs especiaes. 

N° 8 - Physica e mechanica industrial 

Io Anno 

Noções geraes preliminares: Phenomenos 
physicos; leis; agentes physicos. Proprie
dades geraes dos corpos: extensão (nónio, 
parafuso micrometrico etc.), impenetrabili -
dade, divisibilidade, porosidade (filtros), 
elasticidade, compressibilidade (sua utilisa-
ção), inércia, mobilidade (repouso, movi
mentos e suas leis, velocidade e suas leis). 

Forças: sua c lassificação, representação, 
composição e decomposição; medida das 
forças, dynamomètre 

Gravidade; queda dos graves, machina 
de Atwood; leis e problemas diversos; pên
dulo e suas leis. 

Machinas simples: seu conhecimento, 
emprego, forças e resistências, condições de 
equilíbrio, momento de uma força (proble
mas diversos); combinações de machinas 
simples entre si. - Trabalho mechanico de 
uma força; kilagrametro; trabalho motor; 
principio da transmissão e do trabalho. Re
sistências passivas, attrito, etc.; cordas e cor
reias; lubrificação. 

Propriedades dos líquidos: pressões nos 
liquidos, prensa hydraulica, calculo da pres
são produzida (applicações); equilibrio dos 
liquidos; caso geral, vasos communicantes, 
etc.; principio de Archimedes (sua applica
ção); niveis, areometros, e alcoometro cen
tesimal de Gay-Lussac (applicações). 

Escoamento dos liquidos: velocidade; 
contracção da veia liquida, seu coefficiente; 
encanamentos de agua. - Trabalho produzi
do por uma massa 1 iquida em movimento; 
motores hydraulicos, seu conhecimento e 
applicação. 
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Propriedades dos gazes: expansão; peso 
dos gazes; atmosphera, sua pressão. Baró
metros; lei de Mariotte (problemas). Ma
nómetros de ar livre, de ar comprimido e 
metallicos. Bombas, seus diversos typos; 
pulsometros; trabalho necessário para elevar 
agua. Syphão; machinas pneumática e de 
compressão; gazometros; fonte intermitente, 
etc. (applicações). 

Calor: noções geraes; dilatação, seus 
coefficientes e apparelhos para a medir; pên
dulo compensador. Temperatura, thermome-
tros diversos; pyrometros. - Fusão, dissolu
ção, solidificação; suas leis. 

Evaporação, suas causas; ebulição; força 
elástica dos vapores; estado espheroidal; vapo
res saturados, vapores sêccos; hygrometria. 

Conductibilidade dos sólidos, dos liquidos 
e dos gazes; calor latente de fusão e de vapori-
sação. Equivalente mechanico do calor; calor 
por attrito, compressão e choque (exemplos 
diversos); calor solar, calor terrestre. Com
bustão, chama; chaminés, sua theoria; formul-
las, sua applicação; aquecimento das habita
ções por fogões, pelo vapor ou por agua quen
te; caloriferos. Ventilação, producção artificial 
do frio. Lâmpadas, maçarico. 

Noções de technologia do ferro: indica
ção summaria do fabrico das diversas cate
gorias do ferro (ferro coado, ferro macio, 
aço) - Matérias primas empregadas na fun
dição; diversos minérios, qualidades que se 
encontram em Portugal; fundentes, substan
cias que melhoram a qualidade dos minéri
os. - Altos fornos, ferro coado de primeira 
fusão. - Forno de manga (cubilot); ferro 
coado de segunda fusão, conhecimento geral 
da fundição; moldação. - Fabricação do aço 
fundido, retorta especial (conversor); aços 
diversos, carris. - Fabricação do ferro 
macio; puddlagem, seu processo; lamina
gem, ferros do commercio; folha de ferro 
(tôle), sua fabricação e contextura especiaes. 
- Aço puddlado, aço de cementação, seu 
emprego. - Combustíveis especialmente 
empregados n'estes trabalho. 

Forja; noções geraes acerca do modo de 
forjar ferro e aço; estampagem. - Installação 
completa de uma forja. 

Acústica: noções geraes acerca do som, 
sua natureza, producção, propagação, intensi
dade, altura e timbre. - Reflexão do som. -
Instrumentos de musica, seus principaes 
typos; o piano, seu mecanismo e construcção. 

Optica: Propagação e velocidade da luz; 
intensidade, photometros: sombras. -
Reflexões da luz; espelhos planos e curvos, 
seu conhecimento. - Refracção da luz, suas 
leis: prismas; lentes convergentes e diver
gentes. - Decomposição e recomposição da 
luz, espectros: noções geraes acerca da 
analyse espectral; cores dos corpos. 

Instrumentos de optica mais usuaes; 
microscópios, kaleidoscopio, camará arden
te, etc., seu conhecimento e composição. 

2o Anno 

Motores e outras machinas. 
Combustão: combustíveis, suas espécies 

principaes (madeiras, turfa, lignites, hulhas, 
coke, agglomerados, anthracite, petróleo, 
gaz de illuminação); modo de os empregar. 
- Combustão completa e incompleta; seus 
productos; escolha dos combustíveis mais 
apropriados a cada espécie de gerador de 
vapor (caldeira). - Combustíveis que exis
tem em Portugal. 

Tiragem por chaminé, por jacto de vapor, 
por ventilador. 

Geradores de vapor (caldeiras): noções 
geraes. Typos maus usuaes de caldeiras, cal
deira cylindrica ordinária; caldeira de ebulli-
dores (franceza); cylindrica de uma ou duas 
fornalhas interiores (ingleza): vertical de 
tubos cruzados; caldeiras mui ti tubulares de 
diversos typos, d e 1 ocomotivas, i ndustriaes, 
maritimas, etc.; caldeiras de tubos de agua 
ou de vaporisação instantânea. Conheci
mento da construcção das caldeiras; espes
sura das chapas; cravação simples e dupla, 
diâmetro dos rebites; distancia de centro a 
centro; encalque; escoramento; fornalha, 
grelhas, sua superficie; altar; cinzeiro; juntas 
das chapas nas fornalhas; chapas dos tubos, 
camará de fogo; conductos, camará de 
fumo; superficie de calórico. Regra geral a 
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seguir para determinar as dimensões de uma 
caldeira, fixada a sua força; formulas, seu 
emprego. - Comparação dos diversos typos 
de caldeiras, sob o ponto de vista da relação 
entre o vapor produzido e o combustivel 
gasto; precauções a tomar no gasto do com
bustivel. 

Alimentações das caldeiras: importância 
da pureza das aguas; depósitos, incrusta
ções; limpeza das caldeiras, seus processos. 
- Apparelhos de alimentação automáticos 
ou não: bombas e injectores diversos; modo 
de os empregar. 

Apparelhos regulamentares indispensá
veis nas caldeiras: torneira de descarga, 
indicadores de nivel, válvulas de segurança, 
de passagem de vapor, válvula reguladora de 
alimentação, atmospherica, de escumação 
(torneira), seu funcionamento e emprego; 
válvula de segurança, sua carga maxima. -
Provas das caldeiras. 

Explosões das caldeiras, suas causas, o 
que deve fazer o fogueiro no caso de perigo 
imminente. - Concertos das partes deterio
radas, modos de os executar. 

Machinas a vapor: sua classificação; 
noções geraes. Conhecimento das diveras 
peças que compõem uma machina a vapor e 
do modo como funccionam; vapor a alta ou 
baixa pressão, expansão, condensação; tra
balho motor, sua avaliação pelo calculo e 
por indicadores; indicadores diversos, seu 
conhecimento. Avaliação directa do trabalho 
util, freio, seu conhecimento. 

Distribuição do vapor: por gavetas, vál
vulas, torneiras, etc.; expansão fixa e variá
vel. 

Noções de resistência dos materiaes, sua 
applicação á construcção dos órgãos princi-
paes das machinas a vapor; cylindros, sua 
collocação relativamente á distribuição, diâ
metro, comprimento, espessura; embolo, 
válvulas, torneiras; tirantes, excêntricos, 
balanceiros, v olantes, reguladores; conheci
mento e funccionamento d'estes diversos 
órgãos, modos de os calcular. - Loco
motivas, modo de as conduzir. - Conheci
mentos dos vários typos e s ystema de m a-

chinas a vapor; noções geraes acerca do 
modo de as montar. 

Motores a gaz: typos principaes, motor 
Otto. 

Motores a petróleo. 
Machinas-ferramentas: noções geraes 

acerca das machinas empregadas no traba
lho dos metaes; tornos mechanicos; machi
nas de aplainar, de furar, radiaes, de abrir 
escateis (fraises), etc., etc. Resistência das 
diversas machinas-ferramentas, força motriz 
que exigem. 

Distribuição da força motriz: noções ge
raes acerca do estalecimento de uma officina 
de forja e dos órgãos de destribuição da for
ça motriz; arvores de movimento, moentes, 
chumaceiras, mancaes, caixas de untura, 
penduraes, esquadros, tambores, correias; 
engrenagens diversas; manchons de engatar 
e desengatar, lubrificadores, diversos typos; 
substancias lubrificantes. - Calculo da força 
motriz necessária para pôr em actividade 
uma officina; modo de o realisar (exemplifi
cações). 

3o Anno 

Continuação dos exercícios de calculo da 
força motriz necessária para pôr em movi
mento uma officina (exemplos gradualmente 
mais complicados). 

Magnetismo: iman natural e artificial; 
diferença entre magnetes e substancias ma
gnéticas; declinação e inclinação magnética 
de um logar, suas variações, bússola. -
Processos de magnetisação. 

Electricidade estática: theoria dos dois 
fluidos; electricidade por attrito, por influen
cia, por inducção. - Machinas eléctricas; 
electrophoro, machina de Ramsden; effeitos 
produzidos pela electricidade estática, 
physiologicos, luminosos, calorificos e 
mechanicos. - Condensadores, garrafa de 
Leyde. - Electricidade atmospherica, trovão, 
faisca. - Pára-raios, diversos typos, sua 
construcção. 

Electricidade dynamica: corrente eléctri
ca; theorias de Galvani e de Volta; pilhas 
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diversas, seu conhecimento e emprego; 
effeitos physiologicos, caloríficos, lumino
sos e mechanicos das correntes eléctricas. -
Machinas magnetos, machinas dynamos; 
seu conhecimento e modo de empregar; 
precauções a tomar. - Accumuladores, seu 
emprego. 

Luz eléctrica: arco voltaico, carvões, 
reguladores diversos; velas Jablochkoff, 
etc.; incandescência, lâmpadas, seu conheci
mento; cálculos práticos; montagem dos 
apparelhos de luz eléctrica. 

Telephonia e télégraphia: conhecimento 
dos apparelhos e modo de os empregar. 

Campainhas eléctricas: accumuladores, 
etc. 

Calculo da força m otriz n ecessaria p ara 
uma installação de 1 uz eléctrica (exemplos 
variados). 

N° 8 bis - Conducção de machinas 
a vapor 

Noções elementares de physica. - Pro
priedades geraes dos corpos; forças; movi
mento dos corpos; inércia; unidade de 
tempo,espaço e velocidade; movimento de 
translação, rotação, helicoidal e periódico; 
velocidade angular e de rotação; transforma
ções de movimento; forças centrífuga e cen
trípeta; trabalho mechanico, unidade de tra
balho, cavallo-vapor. Calor, thermometro, 
vapor de agua, evaporação, vaporisação, 
ebullição. Pressão atmospherica, barómetro. 
Dilatação, expansão e condensação do 
vapor; apparelhos p ara medir a pressão do 
vapor. Vacuo, apparelho para o medir. 
Pressão indicada e pressão absoluta do 
vapor. Vapor saturado, vapor secco. 

Combustão: combustíveis, suas espécies 
principaes (madeiras, turfa, lignites, hulhas, 
coke, agglomerados, anthracite, petróleo, 
gaz de illuminação); modo de os empregar. 
- Combustão completa e incompleta; seus 
productos; escolha dos combustíveis mais 
apropriados a cada espécie de gerador de 
vapor (caldeira). - Combustíveis que exis
tem em Portugal. 

Tiragem por chaminé, por jacto de vapor, 
por ventilador. 

Geradores de vapores (caldeiras): noções 
geraes. Typos mais usuaes de caldeiras; cal
deira cylindrica ordinária; caldeira de ebulli-
dores (franceza); cylindrica de uma ou duas 
fornalhas interiores (ingleza); vertical de 
tubos cruzados; caldeiras mui ti tubulares de 
diversos typos, de locomotivas, industriaes, 
marítimas, etc.; caldeiras de tubos de agua 
ou de vaporisação instantânea. Conheci
mento da construcção das caldeiras; espes
sura d as chapas; cravação simples e dupla, 
diâmetro dos rebites; distancia de centro a 
centro; encalque; escoramento; fornalha, 
grelhas; sua superfície; altar, cinzeiro; juntas 
das chapas nas fornalhas; chapas dos tubos; 
camará de fogo; conductos, camará de 
fumo; superficie d e calórico. Regra g eral a 
seguir para determinar as dimensões de uma 
caldeira, fixada a sua força; formulas, seu 
emprego. - Comparação dos diversos typos 
de caldeiras, sob o ponto de vista da relação 
entre o vapor produzido e o combustível 
gasto; precauções a tomar no gasto do com
bustível. Alimentações das caldeiras: impor
tância da pureza das aguas; agua fermenta
da, modos de evitar a fermentação; depósi
tos, inscrustações; limpeza das caldeiras, 
seus processos. - Apparelhos de alimenta
ção automáticos ou não: bombas e injectores 
diversos; burro; modos de empregar as dive-
ras bombas. 

Apparelhos regulamentares indispensá
veis nas caldeiras: torneira de descarga, 
indicadores de nivel, válvulas de segurança, 
de passagem de vapor; válvula reguladora 
de alimentação, atmospherica, de escuma-
ção (torneira), seu funccionamento e empre
go; válvula de segurança, sua carga maxima. 
- Provas das cadeiras. 

Explosões das caldeiras, suas causas; o 
que deve fazer o fogueiro no caso de perigo 
imminente.- Concertos das partes deterio
radas, modos de os executar. 
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2o Anno 

Machinas a vapor - Seu conhecimento e 
dos seus órgãos componentes, modo como 
estes funccionam. - Classificação das diver
sas machinas em relação á pressão do vapor, 
á posição dos cylindros, etc. - Condensação; 
condensadores diversos, vantagem do seu 
emprego. - Apparelhos accessorios. - Regu
lamento da válvula de distribuição do vapor, 
avanço; cobertura; passo do excêntrico; 
duplo excêntrico; movimento para traz e 
para diante. - Movimento de virar a machi
na (á mão), sua marcha. - Arvore da machi
na, arvores medias, arvore do hélice ou das 
rodas. - Chumaceira de rosca ou de encosto. 
- Hélice, rodas; seus systemas. - Fricções: 
escorregamento e rotação. 

Distribuição do vapor; por gavetas, válvu
las, torneiras, etc.;expansão fixae variável, 
systemas diversos: Waelschaerts, Farcot, 
Sulze, Zimmermann, Corliss, Woolf, etc. 

Força de uma machina; calculo do traba
lho motor, cavallo-motor indicado, cavallo 
effectivo; emprego dos indicadores, seus 
diversos typos, diagrammas e modo de ava
liar as suas superfícies; planimetro. -
Avalição directa do trabalho util, freio. 

Noções de resistência dos materiaes, sua 
applicação á construcção dos órgãos princi-
paes das machinas a vapor; cylindros, sua col-
locação relativamente á distribuição, diâme
tro, comprimento, espessura; embolo, v alvu-
las, torneiras; tirantes, excêntricos, balancei
ros, volantes, reguladores; conhecimento e 
funccionamento d'estes diversos órgãos, 
modos práticos de os calcular. - Locomotivas, 
seus diversos typos; modo de as conduzir. -
Conhecimentos dos vários typos e systema de 
machinas a vapor; machinas de simples, 
dupla, tripla e quadrupla expansão. 

Modo de determinar approximadamente 
o andamento de um navio a vapor, dada a 
velocidade do motor e o passo do propulsor; 
consumo do carvão por milha de andamento 
de um navio; calculo de capacidade dos pai-
oes de carvão. - Avarias na machina, modo 
de remedial-as, concertos. 

3o Armo 

Machinas ferramentas - Conhecimento 
das machinas geralmente empregadas no 
trabalho da madeira e dos metaes; machinas 
de s errar, de aplainar, de furar, radiaes, de 
abrir escateis (fraises), tornos mechanicos, 
balancés etc.; peças de que são constituídas, 
e trabalho que produzem. - Modos de as 
desmontar e montar. - Resistência das diver
sas machinas ferramentas, força motriz que 
exigem. 

Distribuição da força motriz - Noções 
geraes acerca do estabelecimento de uma of-
ficina de forja ou de carpintaria e dos órgãos 
de distribuição da força motriz; arvores de 
movimento, moentes, chumaceiras, man-
caes, caixas de untura, penduraes, esqua
dros, tambores, correias; engrenagens diver
sas; manchons de engatar e desengatar; 
lubrificadores, diversos typos; substancias 
lubrificantes. - Cálculos práticos para deter
minar as dimensões das diversas peças de 
uma distribuição de movimento. 

Calculo da força motriz necessária para 
pôr em actividade uma officina; modo de o 
realisar (exemplificações). 

Estudo do typo de motor a adaptar em 
harmonia com as condições da localidade e 
com a industria a que elle é applicado. 

Motores a gaz e a petróleo - Seus diver
sos typos; casos em que o emprego d'estes 
motores é aconselhado de preferencia a 
outros quaesquer. - O motor Otto. 

N° 9 - Chimica industrial (a) 

Io Anno 

Corpos, sua constituição; estados da ma
teria, dissolução, crystallisação, combinação, 
mistura. - Corpos simples (metalloides e 
metaes). - Corpos compostos. - Leis geraes da 
chimica - Nomenclatura, ácidos, oxydos, saes. 

Conhecimento dos metalloides e metaes 
mais usuaes, e dos seus compostos mais 

a) A applicação pratica d'esté ensino será determinada 
pelas necessiades e aptidões industriaes da localidade. 
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importantes s ob o ponto d e v ista i ndustrial: 
hydrogenio, oxygénio, azote, ar, agua (ana
lyse qualitativa e quantitativa das aguas), 
acido fluorhydrico (gravura em vidro), chlo-
ro (desinfectantes, branqueamento dos teci
dos vegetaes, emprego na photographia), 
acido chlorhydrico, enxofre, acido sulphydri-
co, anhydrido sulfuroso (branqueamento dos 
tecidos animaes), acido sulfúrico. 

Ammoniaco, acido azotico, phosphoro. 
Carbono, anhydrido carbónico, gaz de 

illuminação, silica, sulfureto de carbono. 
Saes mais importantes de potássio, de 

sódio (sal marinho), de amónio, de cálcio 
(cal, cimento, argamassa, gesso). 

2o Anno 

Conhecimento do ferro, zinco, c hromio, 
estanho, chumbo, prata, oiro. 

Analyse geral e ensaios chimicos dos 
principaes minérios e productos industriaes. 

Petróleo, terebenthina, rezina, alcool e 
seu fabrico em Portugal; vinho, cerveja, 
assucar, pão, papel, caoutchouc, vinagre, 
sabões, velas, azeite. 

3o Anno 

Applicações industriaes diversas: 
Cerâmica - Argilas, kaolinos, tijolos, 

telhas, azulejos, grés ordinários e cerâmicos, 
louça, faiança, porcellanas. 

Ensaios analyticos dos barros, tintas, etc. 
Cortimenta - Pelles geralmente emprega

das. Substancias tanantes mais usadas; cas
cas de pinheiro, castanheiro da India e de 
carvalho; sumagres da Sicília, de Malaga, 
portuguez, etc. 

Tanagem pelas matérias gordas, pelo alú
men, sal marinho, e pelo acido tanico. 

Tinturaria - Textis vegetaes: linho, 
cânhamo, algodão, juta, etc. 

Textis animaes: lãs e sedas. 
Lavagem e desengorduramenro das fibras 

textis. 
Branqueamento dos tecidos. 
Matérias tinturiaes - Matérias corantes, 

vermelhas, amarellas, verdes, azues, pretas, 
etc. Sua analyse. 

Operações de tinturaria: fixação das co
res, mordentes, processos por immersão e 
estamparia. Conhecimento das machinas e 
apparelhos empregados; seu uso. 

Vidraria - Substancias que entram na 
composição dos diversos vidros; suas com
binações e applicações diversas (vidraça, 
garrafa, crystal, esmalte, etc.) 

Galvanoplastia - Processos e operações 
diversas: cobre, nikel, prata, zinco, etc. 

Photographia - Processos e operações 
diversas. 

Ensino manual do curso geral elementar 
professado nas escolas industriaes 

a) - Para os alumnos do sexo masculino 
Io Anno 

Trabalhos em madeira 

Ferramenta e nomenclatura geral. - Afiar 
e assentar o fio aos ferros. Travar e apontar 
(limar) serras e s errotes. - Serrar em linha 
recta, mandar e puxar a serra, serrar em 
linha curva, serrar á ingleza. - Tirar de linha 
com a enxó; correr a junteira; desbastar com 
a enxó e com desbastador (comegente). -
Aplainar com a plaina de um ferro (espola-
deira) e com a plaina de dois ferros (ferro de 
capa). - Apparelhar a madeira: processos de 
verificar o empeno; cabedaes, seu uso; fazer 
uma face desempenada com a garlopa; fazer 
a junta (canto) em esquadria com a face; 
desengrossar; fazer os topos em esquadria, 
modo de cortar a topo, posição da capa do 
ferro; galgar. - Fazer juntas ao alto e ao 
baixo em tábuas compridas; juntas chanfra
das. - Apparelhar um pau em quadrado, 
com différente numero de faces, e em redon
do. - Furar com verrumas e com trados (de 
espera ou rosca e de colher); alargar um furo 
de trado; modo de destorcer o trado para dar 
um furo comprido; furar com ferros de pua e 
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modo de os afiar; furar com ferros de nava
lha, ferros de goiva, ferros de verruma e 
abadame. - Picar a formão ou trincha. 

Trabalhos em ferro 

Ferramenta e nomenclatura geral. 
Lima. - Suas variedades e emprego. -

Tornos de bancada; seu conhecimento e 
peças que o constituem; modo de o desar
mar e armar. - Cortar e limar chapa de ferro, 
dando-lhe formas successivas polygonal, 
circular e annular. - Cortar e limar os topos 
a ferros redondo e quadrado. - Fazer furos 
com brocas de diversas dimensões em ferro 
forjado e ferro coado; atarrachar os ditos. 
Atarrachar bocados de ferro, ajuntando-lhes 
a rosca nas fêmeas. - Cortar e limar em 
forma oitavada um bocado de ferro quadra
do. - Coitar e limar uma pequena superficie 
plana em ferro coado, em cobre, em latão e 
em bronze. - Aguçar e temperar ferramentas 
ordinárias. - Exercicios em chapas de ferro. 

2o Anno 

Trabalho em madeira 

Ligar a madeira: com juntas (grudadas), a 
meio fio, com macho e fêmea, com macho 
postiço, com ponta de diamante, com traves
sa a colla, com travessa pregada ou a parafu
so, com orelha derrabada e dente, com enta
lha a meia madeira, com furo e respiga. -
Modos de pregar e malhetar a madeira para 
armar caixotes, gavetas, etc. 

Grude, suas qualidades, maneira de o pre
parar; apparelhos para a peitar as peças gru
dadas: gastalho, cinzente (sargento), grampo. 

Trabalho em ferro 

Forja. - Sua composição: folie, bigorna, 
etc. - Carvão de forja. - Fazer o fogo. -
Cortar ferro em frio e em quente. - Tornar 
redondo um bocado de ferro quadrado e 
vice-versa. - Fazer um bico em ferro qua
drado e em ferro redondo. Encalcar um 

extremo em ferro redondo e em ferro qua
drado. - Oitavar um bocado de ferro. -
Tornar em barra um bocado de ferro quadra
do e um bocado de ferro redondo. - Furar 
barra a punção redondo e quadrado e a rom-
pedeira. - Alargar furos á broca e a tufo. -
Virar ferro redondo, quadrado e barra, em 
forma de anel. - Tornar um bocado de ferro 
quadrado ou redondo em duas grossuras. -
Coitar aço em quente. - Temperar ferramen
tas ordinárias. - Exercicios de martello e 
malho das operações indicadas. 

b) Para os alumnos do sexo feminino 

Io Anno 

Trabalho de costura 

Nomenclatura geral e utensílios. 
Ponto de costura, suas espécies e applica-

ções: ponto adiante, ponto atraz, ponto pica
do ou pesponto, ponto de luva, de cerzidura, 
de cadeia, orla recortada, ponto de espinha, 
de arenque, furtado, de recorte, ponto inglez, 
ponto russo, ponto enlaçado, ponto cruzado. 

Franzir, perfilar, casear, debruar, fazer 
ilhós, repassar, costura mixta, preguear. 

Trabalho de bordado 

Nomenclatura geral e utensilios. - Bordados 
a branco: inglez e Richelieu. Pontos abertos: 
bainha aberta ordinária, simples e mixta, pon
tos de escala e de corrente dupla, orla antiga, 
pontos mixtos de correntes e nós turcos, de cor
rente e passagem, de corrente de passagem e 
cerzidura, ponto de corrente persa, ponto 
damascado, ponto de pluma, ponto de crivo. 

2o Anno 

Trabalho de costura 

Repetição das operações do anno anterior 
(exercicios variados). 

Passagens: ao viez, assetinadas, adamas
cadas. 
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Pregar: fitas, colchetes, botões, fivellas, 
cordoes, galões, barbas de baleia ou de aço. 

Abertos ou crivos. 

Trabalho de bordados 

Repetição das operações do anno anterior 
applicadas a casos gradualmente mais com
plicados. - Combinações dos diversos pontos. 

Bordados sobre tela. - Tapessaria. 

N.B. Nas escolas onde houver cursos práticos de 
rendaria poderão os trabalhos de bordados, no todo 
ou em parte, ser substituidos pelos trabalhos elemen
tares do fabrico de rendas. 

Paço, em 5 de outubro de 1893. = Bernardino 
Luiz Machado Guimarães. 

TABELLA N° 4 

Programmas do ensino officinal dos cur
sos práticos professados nas escolas indus-
triaes 

N° 1 - Pintor decorador 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento dos materiaes emprega
dos na pintura a óleo e a aguarella; estuques, 
tintas, óleo, collas, vernizes, etc. - Preparação 
das tintas; processos diversos. - Noções prati
cas geraes de pintura a colla, óleo, etc. -
Preparo da madeira, da parede, da tella, em 
geral das superficies a decorar. - Decoração 
geométrica, cercaduras gregas, etc.; aguadas. 

Exercicios variados. 

2o Anno 

Pintura a tempera e a fresco. - Prepa
ração das tintas. - Noções praticas geraes de 
pintura a tempera e a fresco. - Preparo das 
superficies a decorar. - Pintura de meandros 
e ornatos simples a cores planas; decoração 

de molduras, frisos, etc. - Imitações de 
madeira, pedra, mármore, azulejos. 

Exercicios graduados das operações indi
cadas. 

3 o Anno 

Emprego do claro-escuro nas decorações 
interiores; grisalhae pinturapolychroma. -
Ornato floral, modelos naturaes, sempre que 
seja possivel. 

Decoração architectonica; composição e 
adaptação de trechos ornamentaes, princi
palmente portuguezes, e motivos simples de 
paizagem á pintura decorativa. 

Exercicios variados. 

4o Anno 

Decorações diversas: imitações de pane-
jamentos e tapeçarias. - Applicações á deco
ração da fauna, flora, figura humana e do 
grotesco. 

Conhecimento pratico dos diversos es-
tylos decorativos: egypcio, grego, romano, 
bisantino, gothico, hispano-mourisco, manu
elino, renascença, rococó e Luiz XVI. 

Decoração applicada ao mobiliário. -
Douraduras. 

Exercicios variados, projectos e execução 
de pintura decorativa. 

N° 2 - Pintor cerâmico 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento dos materiaes empre
gados: tintas e vidrados, seus caracteres, e 
modo de os empregar; precauções a tomar. 
Noções geraes da cozedura a grande e pe
queno fogo; modificações que se produzem 
na coloração em virtude d'ella. 

Ornamentação lisa de pratos e azulejos; 
trabalho no torno dõ oleiro; desenhos geo
métricos ornamentaes (gregas), cercaduras. 

Pintura sobre esmalte não cozido. 
Exercicios das operações indicadas. 
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2o Anno 

Preparação das tintas e dos banhos para a 
cozedura em forno ordinário; esmaltes de 
chumbo e estanho - Ornamentação poly-
chroma determinada pelas formas geométri
cas dos vasos; desenhos floraes, elementos 
simples á vista de modelo natural, sempre 
que seja possível. Vasos simples. 

Estampilha: conhecimento das machinas 
empregadas e regras geraes do processo. 

Pintura sobre esmalte não cozido. 
Exercícios variados das operações indica

das. 

3o Anno 

Repetição das operações indicadas com 
applicação a casos mais complicados; orna
mentação livre em relação á forma do vaso 
(modelos nacionaes de preferencia). 

4o Anno 

Pintura com tintas finas a pequeno e 
grande fogo. Muflas e sua applicação. -
Esmaltes especiaes. - Douradura. 

Decoração nos diversos estilos; emprego 
de elementos estilisados do natural, grotes
co. 

Exercícios das operações indicadas. 

N° 3 - Bordadeira 

Nomenclatura geral e utensílios do offi
cio. 

Repetição das operações dos dois annos 
de trabalhos de bordados do curso elementar 
applicados á fabricação de objectos de uso 
commum. 

Conhecimento dos tecidos: sua composi
ção, differença entre o fio direito e o fio 
atravessado. Exercícios variados (tecidos 
brancos e de côr) 

2o Anno 

Bordados a cores: ponto inglez, ponto 
russo, Richelieu e de phantasia; bordado a 
trancinha. - Meia. - Crochet. - Macramé. -
Exercícios e desenvolvimento das espécies 
estudadas. 

3o Anno 

Bordado a branco em relevo e phantasia. 
Bordados sobre tellas e 1 onas: ponto de 

marca, pontos goblinos, de marca alongada, 
ponto de arroz, ponto de esteira, ponto de 
feto, ponto de prisão, ponto de cachemira, 
ponto de Florença, ponto de mosaico, ponto 
de Smyrna, de França, de Paris, ponto grego, 
escocez, do Oriente e mourisco, ponto de 
coquilhas, ponto bysantino, ponto de Milão, 
ponto de velludo, ponto de cadeiasinha. 

Bordado Valachio. 
Execução de desenhos apropriados (moti

vos nacionaes). 

4o Anno 

Bordado Renascença, bordado arabe, 
bordado mixto aponto goblino eponto de 
cordão. - Bordado marroquino, bordado de 
Hespanha, bordado de Malta. - Bordado a 
oiro e phantasia. - Bordado a matiz e a 
escomilha, composição de desenho apropri
ados (motivos nacionaes). 

Exercícios das espécies estudadas. 

N° 4 - Rendeira (rendaria geral) 

Io Anno 

Nomenclatura geral e utensílios do officio. 
- Renda de bilros: ponto simples, meio 
ponto, ponto de rede, ponto torchon, ponto de 
Dieppe, ponto portuguez ou filigrana, ponto 
de virgem, ponto de Valenciannes, ponto de 
Bruxellas, ponto de filete, ponto inteiro. 

Copia de piques e desenhos dos trabalhos 
executados e a executar. 

55 



CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DO ENSINO INDUSTRIAL: ANEXO 1 

2o Anno 

Rendas de tule, mignardise, frioleiras. 
Rendas de bilros, pastilhas, tranças, 

picots, e suas applicações. 
Rendas de tule, filete e de applicação. 
Copia e execução de piques e d esenhos 

apropriados. 

3o Anno 

Ponto de Macramé applicado ás rendas. 
Exercicios e applicações das espécies 

aprendidas. 
Copia de desenhos apropriados ás diver

sas espécies (de preferencia motivos nacio-
naes). 

4o Anno 

Renda portugueza (tresmalho), irlandeza, 
de Smyrna, retecilla, veneziana. 

Feitura de piques. 
Composição graphica e adaptação. 
Execução dépeças completas das diver

sas espécies. 

N° 4 bis - Rendeira (rendaria de Peniche) 

Io Anno 

Nomenclatura geral e utensilios do offi
cio. - Troca, meio ponto, ponto de rede, 
espiguilha, ponto inteiro ou panninho. -
Tranças. - Combinações e exercicios sim
ples dos pontos estudados. - Copia de 
piques e desenhos de trabalhos executados e 
a executar. 

2o Anno 

Ponto de tule, filete, pastilhas, picotes e 
suas applicações. - Combinações e exercici
os das espécies estudadas. - Copia e execu
ção de piques e desenhos complexos. 

3o Anno 

Ponto portuguez ou filigrana. - Combi
nação e exercicios desenvolvidos de appli
cação (obra miúda). - Desenho de adaptação 
de elementos e trechos ornamentaes (mode
los nacionaes). 

4o Anno 

Exercicios e applicações de diversos pon
tos em peças completas. - Desenho de ada
ptação de elementos e trechos de ornato, de 
figura e de paisagem. - Execução dos pi
ques. 

N° 5-Modista 

Io Anno 

Nomenclatura g eral e u tensilios d o offi
cio - Conhecimento dos vários tecidos; 
noções geraes sobre a composição dos teci
dos; differença entre o fio direito e o fio 
atravessado. 

Repetição dos elementos da costura: pon
tos, franzidos, bainhas, pespontes, pregas, 
casas, ilhós, etc.; viez, modo de o obter. 

Applicação de desenhos cotados (moldes) 
a exemplos simples de vestuário; fabricação 
de saias, aventaes e roupa de creança. 

2o Anno 

Moldes: modo de tomar as medidas e de 
traçar os moldes; regras acerca da sua appli
cação ao tecido. 

Machina de costura; seu uso. 
Conhecimento completo do corte; traça

do de moldes para diversos bustos (medidas 
do natural e sobre o manequim). - Prova; 
regras geraes. 

Fabricação de vestidos simples comple
tos e de manhã, penteadores, capas, casacos, 
mantelletes, etc. 
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3o Anno 

Composição e c ombinação de m oldes á 
vista de figurinos. 

Fabricação de modelos, vestidos de esta
ção, de visita, baile, etc., e suas guarnições; 
modo de armar os panejamentos; prova. -
Exercidos repetidos. 

4o Anno 

Repetição e desenvolvimento dos exerci
dos dos annos anteriores. - Conhecimento 
dos principaes typosde vestuário feminino 
em varias epochas. 

N° 6 - Costureira 

Io Anno 

Nomenclatura geral e utensílios do offi
cio. - Repetição das operações dos dois 
annos de trabalhos de costura do curso geral 
elementar applicados á fabricação de objec
tos de uso commum. 

Conhecimento do tecido: sua composi
ção, differença entre o fio direito e o fio 
atravessado. Exercidos variados (tecidos 
brancos e de côr). 

2o Anno 

Exercícios de costura em roupa branca; 
camisas, calças, saias, corpetes, colletés, 
fronhas, toalhas, etc. 

Noções e applicações fundamentaes do 
corte: traçados e moldes parciaes de todas as 
peças de vestuário em branco. 

Adaptação dos moldes ao tecido, medidas. 
Uso do manequim. Prova. 

3o Anno 

Exercícios variados de costura, costura 
mechanica simples. 

Exercícios de costura e corte em branco 
(vestuário, rouparia domestica, cortinados). 

Corte por escala em roupa de côr e vestu
ário para ambos os sexos. 

Decoração: adaptação de bordados, ren
das, fitas, galões, etc. 

4o Anno 

Traçado de moldes. Exercidos de esca
las. 

Costura mechanica. 
Execução completa de rouparia branca e 

vestuário comum, especialmente para 
mulher e creança. Fabricação de v estidos e 
peças de vestuário de côr, feminino. 

N° 7-Tecelão 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento dos materiaes empre
gados na industria da tecelagem em geral e 
especialmente na da localidade. - Diversas 
remissas e sua applicação á tecelagem ma
nual de lisos. - Armaduras fundamentaes. -
Figuração das remissas, empeiragens, am
plificação e debuxos. - Diversas espécies de 
debuxos d'estes três typos, e sua descripção 
e explicação. 

Exame dos tecidos pela ordem das arma
duras fundamentaes, e sob os pontos de 
vista da sua composição, construcção e taxa-
ção de fios. - Dado um tecido, desenhar o 
seu debuxo, empeiragem e remissa. - Dado 
um tecido, conhecer se elle foi feito com 
tear de lissos, ou com tear de Jacquard. - No 
caso de ser feito com o tear de lissos, saber 
quantos lissos se empregaram, e, no caso de 
ser feito com o tear de Jacquard, saber quan
tos colchetes ou agulhas são precisas. -
Contar os fios do tecido, e saber que pente 
tem de empregar-se para produzir esse teci
do. - Classificação dos fios segundo a s ua 
grossura. 

Dado um tecido de largura e comprimen
to conhecidos, calcular quantos metros ou 
kilogrammas da urdidura e trama são preci
sos para produzir esse tecido. 

Reducção dos debuxos de muitos lissos a 
outros com menor numero de lissos; por 
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exemplo: de 40 lissos a 4 iissos, por meio de 
uma remissa irregular. - Desfiação das 
amostras de Jacquard; fixação do numero de 
agulhas de que precisam e das reducções 
que se podem fazer. 

Exercicios práticos no tear de lissos: en
cher as canellas para os fios da trama; fazer 
a urdidura; montar a urdidura no tear; passa
gem e remissa da urdidura nos lissos; passa
gem dos fios da urdidura no pente; picar os 
cartões; modo de tecer no tear de lissos. — 
Nomenclatura d as différentes peças do tear 
de lissos; ajustamento do tear; fabricação de 
diversas amostras com uma trama. 

2o Armo 

Debuxos fundamentaes para os tecidos de 
duas tramas ou tecidos com trama de forro; 
seu conhecimento. - Colocação da trama de 
forro em diveras armaduras fundamentaes; 
composição de debuxos para os teares de 
lissos de 4 até 24; composição das diversas 
armaduras de Jacquard; collocação da trama 
de forro n'estas armaduras por meio de 
setins diversos. - Desfiação de amostras 
com duas tramas, seu conhecimento e calcu
lo. - Conhecimento das remissas e debuxos 
para os tecidos dobrados e applicação dos 
diversos ligamentos. - Conhecimento dos 
debuxos e remissas para os tecidos sobre
postos sem ligamento (mangas, torcidos, 
saccos, etc.). - Desfiação de tecidos dobra
dos e sobrepostos. - Conhecimento dos 
debuxos e remissas para os tecidos adamas
cados de algodão e linho; composição de 
debuxos. 

Exercicios práticos no tear Jacquard. -
Montagem da urdidura; sua passagem ou 
remissa nas malhas: picar e ligar os cartões 
para a machinetade200 agulhas; modo de 
tecer. - Nomenclatura das diversas peças do 
tear Jacquard; ajustamento do tear. 

Fabricação de diversas armaduras funda
mentaes com duas tramas (trama de forro) 
no tear de lissos.- Fabricação de amostras 
com uma trama ou duas no tear Jacquard, 
com machineta de 200 agulhas. 

3o Anno 

Debuxos para os piqués simples e dobra
dos de algodão, nos diversos teares. -
Desfiação de amostras dos mesmos tecidos. 

Conhecimento das remissas e empeira-
gens para os tecidos aveludados (pellucias, 
veludos). 

Desenhar as remissas especiaes (empou -
tages) para o tear Jacquard; sua applicação. 

Conhecimento de vários ligamentos para 
os debuxos de Jacquard; linhas obliquas, 
curvas, ondeadas, sinuosas, etc., circulos, 
arcos, óvulos e diversos sombreados. 

Debuxos fundamentaes para a fabricação 
de chalés executada em liso dobrado, s arja 
dobrada, setim dobrado e com duas tramas. 
- Debuxos para tecidos de Jacquard, em 
geral. 

Conhecimento geral dos tecidos abertos: 
malhas fixas (renda), malhas elásticas (meia) 
e malhas mudadas (rede de pescador). 

Exercicios variados de analyse pratica 
dos tecidos e taxação dos fios. Exercicios 
práticos. Diversas empoutages para o tear 
Jacquard. 

Analyse pratica do fio: pesagem, resis
tência, grossura e regularidade. 

4o Anno 

Exercicios práticos gradualmente mais 
complicados das operações estudadas nos 
annos anteiores. 

Conhecimento dos tecidos nacionaes e 
estrangeiros; reproducção dos typos mais 
caracteristicos considerados sob o ponto de 
vista do tecido, do desenho e da coloração. 
Composição de debuxos e sua applicação e 
peças completas. 

N° 8 - Abridor de metaes 
(pranchas e cylindros para estampagem) 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. 

58 — -



CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DO ENSINO INDUSTRIAL: ANEXO 1 

Construcção de fieiras e de ferros de cra
var. Pentear com arame limado, em pran
chas. Picotar com fio de arame em pranchas 
e cylindros. Pevides em fio de arame e cobre 
puxado. 

Adaptação do desenho á prancha ou ao 
cylindro. 

Cravação em metal. Abrição em madeira. 
Applicação do feltro. 

Contra-molde: goivar e limpar a pitavan. 
Exercicios das operações indicadas. 

2o Anno 

Adaptação de desenhos successivamente 
mais complicados á prancha e ao cylindro. 

Exercicios de cravação em metal, de abri
ção em madeira e de applicação do feltro. 
Contra-moldes. 

3o e 4o Annos 

Execução completa de padrões na pran
cha e no cylindro. 

N° 9-Florista 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Materiaes empregados na fabricação 
das flores e seus elementos componentes e 
accessorios (seda, setim, velludos, pannos e 
papeis, v idrilhos, musgo, cera, tintas, gom
mas, etc., etc.) - Formação dos moldes em 
cera e em zinco; regras e preceitos a obser
var. - Preparação das tintas e modo de as 
applicar. - Exercicios de fabricação de has
tes (coberturas de papel, panno, linha, etc.) e 
folhas (tinturaria e enceragem). 

2o Anno 

Decomposição, á vista do modelo natu
ral, da flor nos seus elementos principaes. -
Repetição dos conhecimentos práticos dos 
materiaes empregados na fabricação das flo
res. - Exercicios da recomposição da flor; 

fabricação dos seus elementos e pintura 
(modelos simples e graduados). 

Exercicios applicados ás flores mais 
conhecidas, á vista de modelos naturaes, 
quando possivel, ou de estampas colloridas. 

3o Anno 

Continuação dos exercicios indicados nos 
annos anteriores, applicados a modelos suc
cessivamente mais complicados. -
Combinação de hastes, flores e folhas; for
mação do ramo, coroa e grinalda. 

Exercicios das operações indicadas, com 
applicação ao vestuário e á fabricação de 
objectos de uso ordinário. 

4o Anno 

Vidrilhos, suas qualidades e processos de 
trabalho, sua applicação á fabricação de flo
res, coroas, etc. - Conhecimento da fabrica
ção com outras m ateriaes: cera, couro, pal-
lha, etc. 

Exercicios de composição e decoração 
floral. 

N° 10 - Lavrante de couro 

Io Anno 

Ferramentas, e nomenclatura geral do 
officio. - Pelles empregadas e maneira de as 
preparar para a modelação. - Gommas. -
Tintas. - Modo de imprimir os desenhos 
sobre o couro. - Exercicios de linhas rectas 
e curvas, e suas combinações. 

2o Anno 

Exercicios d e fundos d ifferentes e modo 
de trabalhar com o puncção. - Execução de 
desenhos sem relevo. - Modelação em alto e 
baixo relevo. 

Exercicios variados de applicação de mo
tivos nacionaes. 
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3o Anno 

Exercícios graduados de modelação e das 
suas applicações industriaes. - Applicação 
de tintas, douradura e vernizes. 

Repetição dos exercicios do anno anterior 
applicados a casos gradualmente mais com
plicados, exercicios de composição sobre 
motivos nacionaes. 

4o Anno 

Applicações das operações dos annos 
anteriores á encadernação, á cartonagem e á 
reproducção dos typos mais caracteristicos 
do mobiliário portuguez. 

Conhecimento dos diversos estylos de 
decoração. 

N° 11 - Serralheiro civil 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento pratico, á vista de 
exemplares, dos metaes e ligas usuaes 
(ferro, ferro coado, aço, cobre, latão, etc.); 
suas qualidades eusos; ferros do commer-
cio. 

Forja e lima. - Repetição das operações 
dos dois annos de trabalhos em ferro do curso 
elementar, applicadas á fabricação de objec
tos de uso commum (exercios variados). 

2o Anno 

Forja e lima. - Virar diversos ferros, dan-
do-lhes a forma circular e angular. - Puxar e 
encalcar ferro e aço. - Furar ferro em quen
te, dando aos furos diversas formas. -
Desempenar ferro em frio. - Virar e caldear 
mordentes. - Escarvar ferro redondo, qua
drado e em barra. - Construcção, aguço e 
tempera de algumas ferramentas. - Caldear 
ferro redondo e quadrado de pequenas di
mensões. 

Lavrar e limar superficies em ferro, ferro 
coado, latão e bronze. - Cortar, cercear e 

virar chapa de ferro, dando-lhe as formas 
angular, cylindrica e pyramidal. - Ligar 
diversos ferros, taes como: chapas com cos
turas sobrepostas, rebitando-as com crava
ção saliente, chapas a topo com fita sobre
posta e rebites cravados á face, ferros qua
drados a meia grossura; ferros quadrados 
por respigamento; chapas d e ferro a canto
neira com cravação saliente; ferros redondos 
a barra e a ferro quadrado por respigamento, 
com cravação saliente e á face. - Exercicios 
de atarrachamento. - Construcção, aguço e 
tempera de diversas ferramentas. 

Torno. - Seu conhecimento e composi
ção. - Endireitar o torno para trabalhar entre 
pontos; descozer e cozer as correias; apertar 
o ferro na respectiva posição; modo de 
desarmar e armar todas as peças que mon
tam sobre o carro; desarmar e armar o cabe
çote pequeno e o cabeçote grande. - Desem
penar ferro redondo e ferro quadrado. - Tor
near ferro redondo e ferro quadrado, em 
parte ou no todo. - Sangrar ferro redondo. -
Desempenar peças no prato de grampo. -
Tornear furos cylindricos em ferro coado e 
em bronze. - Tornear faces a peças aperta
das no prato de grampos e a peças montadas 
no mandril. - Tempera das ferramentas ordi
nárias. 

Exercicios das operações indicadas. 

3o Anno 

Forja e lima. - Novos trabalhos de liga
ções de chapa de ferro quadrado por meio 
de pernes, de ferros, quadrados e barras por 
malhete, e de ferro T por respigamento. 
Vedar duas superficies planas. 

Puxar aço, dando-lhe diversas formas. -
Caldear ferro de diversas secções pelos 
processos de escarva, dente de lobo e a 
topo. - Construcção de d iversos modelos e 
de ferramentas brancas, taes como: compas
sos, esquadros, etc. - Exercicios de cinzela-
mento em superficies planas e curvas e seu 
acabamento á lima. - Tempera do ferro por 
diversos processos. - Exercicios de soldadu
ra a estanho e a solda forte ou de latão. -
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Processos de amaciar o aço. - Tempera de 
ferramentas. 

Torno. - Repetição dos exercícios de de
sarmar e armar o torno. - Desempenar entre 
pontos, empregando a alavanca. - Exer
cícios no prato de grampos e em mandril, 
torneando ferro forjado, coado, latão e bron
ze. - Emprego de ferros de punho, os mais 
simples. - Processos ordinários de polir me-
taes; aguço e tempera de diversas ferramen
tas. 

Exercicios d as operações indicadas com 
applicação a usos communs. 

Exercicios das operações indicadas na 
fabricação de peças eobjectos applicaveis 
nas construcções e mobiliário commum. 

4o Anno 

Torno. - Construcção de ferramentas e 
outros objectos. - Emprego dos ferros de 
punho, incluindo os pentes - Exercicios 
simples de mandrilagem. - Processos de 
abrir diversas roscas e formas de usar as 
rodas que lhes correspondem. 

Repetição das operações e exercicios dos 
annos anteriores, applicando-as a modelos 
gradualmente mais difficeis. - Execução de 
ornatos em verga de ferro e em folha chata e 
levantada. - Torneamento e acabamento de 
peças fundidas de ferro, cobre, etc., applica
veis a ornamentação e usos communs. -
Execução e montagem de peças ornamen-
taes e modelos, taescomo: grades, bandei
ras, candelabros, fechaduras, etc. -
Applicações de motivos nacionaes decorati
vos. - Estanhagem de ferro e cobre; zinca
gem do ferro. 

N° 12 - Ourives e cinzelador 

Io Anno 

Modelação em barro. - Exercicios de 
lima. - Fabrico de ferramentas de metal para 
cinzelar e de madeira para modelação. -
Limpeza das peças saídas da fundição. 

2o Anno 

Modelação em barro e em cera. - Estudo, 
do natural, de folhas, fructos e flores. -
Exercicios de cinzel sobre lamina até chegar 
a fazer algum objecto de arte i ndustrial. -
Primeiros exercicios de cinzel em peças fun
didas. 

3o Anno 

Modelação em barro e em cera. - Com
posição ornamental em desenho e em barro 
de motivos de arte nacional. - Exercicios de 
cinzel sobre lamina e em peças fundidas, até 
fazer, como ensaio, algum objecto de arte 
industrial. - Formação. - Metaes emprega
dos na ourivesaria e para trabalhos de cin
zel, ligas diversas e respectivas soldas, fun
dição. - Emprego dos ácidos e dos saes. 

4o Anno 

Execução em cera de esboços ou mode
los para fundir, ou para executar a cinzel 
sobre lamina ou em peças fundidas. -
Fundição em cera (systema italiano) e em 
areia. 

Conhecimento dos principaes estilos de 
ourivesaria e especialmente dos seus typos 
mais caracteristicos em Portugal. - Fabri
cação de objectos de uso commum sobre 
composições de motivos nacionaes. - Fili
granas. 

Esmaltes, seu conhecimento e applica
ção. 

N° 13-Formador 

Io Anno 

Noções e regras praticas geraes do traba
lho da formação - Ferramenta e nomencla
tura geral do officio. - Formas perdida e 
boa. - Regras e preceitos geraes a que deve 
attender-se na formação. 

Forma perdida. - Regras e preceitos a 
observar antes da formação. - Exame do 
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gesso, variedades que se encontram no com-
mercio e seu aproveitamento; qualidades 
que deve possuir e meios práticos de as veri
ficar; falsificações e meios práticos de as 
reconhecer; tratamento do gesso para a sua 
adaptação ao modelo. - Divisão do modelo 
para a formação. - Processos diversos de 
applicação do gesso ao modelo; regras e 
preceitos a observar durante e após a forma
ção relativamente ao modelo e á forma; 
extracção, lavagem e reparação da forma; 
preparação da forma para obter as provas e 
meios práticos de as extrahir. - Exercicios 
de forma perdida. 

2o Anno 

Forma boa ou aproveitável. - Regras e 
preceitos a observar na formação; vantagens 
e inconvenientes d'esta espécie; materiaes e 
processos diversos para obter a. forma boa. 

Processo pelo gesso (tacellos); sua natu
reza e do material a que se applica; modos 
diversos de divisão dos tacellos; seu corte e 
collocação; tratamento dos tacellos quanto á 
sua funcção e á sua conservação; fins, vanta
gens e inconvenientes do processo. - Exer
cicios graduados até á formação completa. 

Processo pela gelatina; exame da gelati
na, qualidades que deve possuir e meios prá
ticos de as verificar; tratamento da gelatina e 
sua appropriação pela fusão e solidificação; 
regras e preceitos geraes do processo, suas 
vantagens e inconvenientes. - Exercicios 
graduados até á formação completa. 

3o Anno 

Forma boa ou aproveitável: 
Processo pela areia; escolha da areia; 

qualidades que deve possuir; falsificações e 
meios práticos de as reconhecer; natureza do 
modelo a que é applicavel o processo; regras 
e preceitos especiaes do processo, suas van
tagens e inconvenientes. - Exercicios gradu
ados até á formação completa. 

Processo pela cera; exame da cera; quali
dades que deve possuir; falsificações e 
meios práticos de as reconhecer; tratamento 
da cera e sua appropriação; regras e precei
tos geraes do processo, suas vantagens e 
inconvenientes. - Exercicios g raduados até 
á formação completa. 

4o Anno 

Processo pelo enxofre; exame do enxo
fre; qualidades que deve possuir e os meios 
práticos de as reconhecer; tratamento do 
enxofre e sua appropriação; regras e precei
tos geraes do processo, suas vantagens e 
inconvenientes. - Exercicios g raduados até 
á formação completa. 

Processo pelo cartão; exame d o papel e 
modo de o applicar; escolha da substancia 
agglutinativa; regras e preceitos geraes do 
processo, suas vantagens e inconvenientes. -
Exercicios graduados até á formação com
pleta. 

Noções geraes sobre outros processos de 
formação pelo cimento, staff, etc.; suas van
tagens e inconvenientes. 

N° 14 - Estucador 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento dos materiaes empre
gados na fabricação dos estuques e das for
mas: cal, gesso, cimentos, areias, tintas, 
gelatina, cera, enxofre, carvão, etc. - Mol-
dação em barro (desenhos simples). - Exer
cicios de forma perdida, seu processo (a) 
applicação sobre o modelo em barro; vasa-
gem do gesso na forma; extracção do 
macho, secca, rebarbagem e sua preparação 
com o fim de servir de molde definitivo. 

Exercicios repetidos das operações i ndi-
cadas. 

(a) Veja-se o programma n° 13 (Formador). 
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2o Anno 

Conhecimento de estuques de uso com-
mum; de gesso ecal, liso ou ornamentado, 
processo de o pintar, tintas dissolvidas em 
agua de cal; de cimento e areia (tyroliano, 
crépi), tintas dissolvidas na massa. 

Formação: processos pelo gesso, forma 
perdida e forma boa; applicação a modelos 
de todas as dimensões. 

Exercicios repetidos das operações indi
cadas. 

3o Anno 

Estuques polidos a ferro frio e quente (cal 
e areia); imitações de mármores, tintas dis
solvidas em agua de cal. 

Formação pela gelatina, seu processo; 
applicação a ornamentações delicadas. 

Exercicios das operações indicadas. 

4o Anno 

Estuque de gesso, cal e grude (escaiola), 
tintas dissolvidas na massa, processo de 
fabricação; polido a pedra pomes e a pedra 
de polir, lustre puxado a cera a agua raz. 

Formação pela cera e pela areia. 
Estuque esgraphito (graphite), seu pro

cesso e desenhos. 
Formação pelo enxofre; decorações em 

cartão-pedra. 
Formação pelo gesso (tacellos) applicada 

á fabricação de grandes peças ornamentaes 
com a figura humana, etc. 

Applicações de motivos e modelos nacio-
naes. 

Exercicios das operações indicadas. 

N° 1S - Entalhador 

Io Anno 
Ferramenta e nomenclatura geral de offi

cio. - Amolar e afiar ferramenta. -
Conhecimento das madeiras empregadas na 
obra de talha e do modo como esse emprego 

se faz. - Exercicios de desbaste; exercícios 
de limar, lixar e acabar os trabalhos executa
dos pelo mestre ou pelos alumnos dos annos 
posteriores. - Abrir ornatos geométricos e 
pequenos elementos ornamentaes estilisa-
dos. - Exercicios variados. 

2o Anno 

Abrir ornatos mais desenvolvidos, em 
baixo relevo; applicações de florae peque
nos emblemas. - Exercicios variados. 

Execução, em talha, de elementos varia
dos dos diversos estilos decorativos. 

3o Anno 

Abrir ornatos em talha levantada e vasa-
da, exemplos gradualmente m ais complica
dos. 

Continuação do conhecimento da estilisa-
ção; applicação dos diversos elementos 
constitutivos dos diversos estilos, principal
mente dos da obra de talha existente em 
Portugal, á execução de trechos decorativos. 

4o Anno 

Applicação da figura humana; grutescos, 
cariatides. - Applicações da fauna e em 
geral de todos os elementos e studados nos 
annos anteriores. -Exercicios variados. 

Conhecimento completo dos principaes 
estilos decorativos e dos seus elementos 
esculpturaes mais característicos. 

Exercicios de composição, applicando de 
preferencia os elementos da obra de talha e 
da decoração existentes em Portugal. 

N° 16 - Encadernador 

Ferramenta, machinas e nomenclatura 
geral do officio. - Formatos dos livros, seu 
conhecimento. - Materiaes empregados na 
encadernação em geral, seu conhecimento. 

Brochar. - Dobrar, passar á letra, serrotar, 
coser, pôr capas e tosquear; grudar (massa 
de pão). 
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Cartonar. - Desmanchar brochuras. -
Dobrar, collocar escarcellas e gravuras, pas
sar ao laminoir ou bater, passar á letra, ser
rotar, coser, aparar, dar grude no lombo, vol-
tal-o, fazer encaixe, pôr escarcella, cortar o 
papelão, pôr lombos soltos, applicar percali-
na, dourar, encaixar. 

Exercicios repetidos e graduados. 

2o Anno 

Encadernar (meia encadernação e enca
dernação inteira portugueza). - Todas as ope
rações da cartonagem atéá cosedura; collar, 
desfiar cordas, fazer pontas, cortar papelão, 
empastar, voltar o lombo, metter a paquet, 
metter guardas, aparar, salpicar, forrar os lom
bos, cortar lombos soltos, pôr e dourar lomba
das, pôr papel, colar guardas, envernizar. 

Na encadernação inteira substituir o 
papel pela carneira; preparo pela clara, fazer 
pés de gato, apertar á prensa, pôr rótulos, 
lustrar, dourar. 

Exercicios variados e repetidos. 

3o Armo 

Encadernar a chagrin, com douraduras 
simples á mão ou a balancé; pôr tranche-
-filas. - Polir a ferro quente. 

Conhecimento e execução de encaderna
ções antigas portuguezas. - Exercicios vari
ados. 

4o Anno 

Encadernar a chagrin e outras pelles; 
applicações de orantos mais complicados ás 
douraduras. - Encadernações de amador. 

N° 17 - Oleiro e louceiro formista 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
c i e - Conhecimento das diversas argilas 
empregadas; preparação da argila depois de 
empelada para ser applicada á forma e á 
roda. - Torneamento de peças pequenas na 
roda ordinária. - Preparação das lastras. -

Applicação ás formas de objectos pequenos. 
- Pegamentos. - Modelação especial. -
Exercicios variados das operações indicadas. 

Conhecimento de diversos fornos e pro
cessos de cozedura; fornadas de diversas 
qualidades. 

2o Anno 

Preparação das diversas pastas cerâmicas 
até á sua applicação. - Torneamento de 
peças pequenas no torno e na roda ordinária. 
- Trabalhos de forma (modelos nacionaes). 
- Exercicios variados. 

Conhecimento pratico dos diversos vi
dros; collocação da louça em caixas; enfor
namento. 

3o Anno 

Torneamento de peças grandes; alisamen
to das peças á fretadeira. - Trabalho no 
torno horisontal. - Ornamentação e de peças 
grandes. - Grandes e pequenas á vista de 
modelo naturaes (fauna e flora do paiz) e de 
motivos decorativos nacionaes. - Exercicios 
variados. 

Aquecimento e regulação da mufla. -
Queima e calcinação dos ácidos. 

4o Anno 

Moldação e formação de peças pequenas 
e grandes; formas de gesso e madeira. 

Repetição das operações dos annos ante
riores; applicação á producção de peças 
artísticas; exercicios de composição, á vista 
de exemplos de cerâmica artística, principal
mente nacionaes. 

N° 18 - Carpinteiro de machado 

(Carpinteiro naval) 

Io Anno 

Ferramenta, machinas e nomenclatura 
geral do officio. - Conhecimento dos mate-
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riaes de construcção empregados na carpin
taria naval. - Amolar e assentar o fio aos 
ferros. - Fazer um espeque; encabar uma 
massa, um martello; fazer um xadrez; fazer 
uma vara de croque. 

Exercicios variados e repetidos. 

2o Anno 

Conhecimento e classificação dos diver
sos typos de embarcações e das peças que as 
compõem. 

Fazer tabuado trincado; apparelhar ma
deira para escaleres; aninar. 

Construcção dos elementos mais simples 
das embarcações de braço e caverna; appa
relhar madeira a machado e enxó, de prumo 
e linha. 

3o Anno 

Fabricação de peças de mastreação (exer
cicios variados). - Conhecimento da galiva-
ção; applicação ás embarcações de braço e 
caverna, construindo todas as peças da obra 
morta e da o bra viva; numerar, empilhar. -
Fazer leme. 

4o Anno 

Conhecimento dos processos de montar e 
seguir a construcção de uma embarcação com
pleta. - Applicação de semel á mastreação. 

Fazer a carreira; seu conhecimento. 
Conhecimento do modo de calafetar e 

dos materiaes empregados no calafeto. 

N° 19 - Canteiro 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Exame e classificação dos diversos 
materiaes de construcção do paiz (granitos, 
calcareos, etc.) empregados nas cantarias. -
Modos de cortar na pedreira, seu conheci
mento e regras. - Serragem; pedras macias e 
duras. 

Modos diversos de apparelhar cantarias, 
determinados pela natureza dos materiaes; 
classificação dos apparelhos; juntas, arestas, 
faces de assentamento e faces vistas. - As
sentamento; processos e precauções a tomar 
durante a sua e xecução; argamassas usadas 
no assentamento e s ua applicação; appare
lhos e machinas empregadas, sua nomencla
tura e funcionamento. 

Exercicios de operações indicadas. 

2o Anno 

Execução de modelos diversos: architra
ves, arcos, portas, janellas, cornijas, moldu
ras, etc. (modelos simples). 

Trabalho de torno. - Serragem na offici-
na; pedras macias e duras. - Reproducção 
em pedra ou em mármore de ornatos sim
ples em baixo relevo. - Polido. 

Exercicios das operações indicadas. 

3 o Anno 

Apparelhos diversos, determinados pelo 
estylo architectonico a adoptar; sua classifi
cação. - Applicação do corte de pedras a 
casos diversos, graduados parallelamente ao 
ensino theorico. - Construcção de elementos 
componentes dos diversos estilos architecto-
nicos; bases, fustes, capiteis, cornijas, etc. 
(modelos simples). - Execução de ornatos 
em alto relevo, após o respectivo trabalho de 
modelação na escola. 

Exercicios das operações indicadas. 

4o Anno 

Continuação dos exercicios dos annos 
anteriores por modelos gradualmente mais 
complicados. - Execução completa de pe
quenas construcções: jazigos, urnas, nichos, 
chafarizes, etc. - Applicações de motivos 
nacionaes. 

Combinações diversas dos materiaes de 
cantaria sob o ponto de vista da decoração 
polychroma na architectura. 

Exercicios das operações indicadas. 
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N° 20 - Marceneiro 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Conhecimento á v ista de exemplares 
naturaes dos materiaes de construcção do 
mobiliário; madeiras usualmente emprega
das, especialmente as portuguezas do conti
nente, ilhas adjacentes e províncias ultrama
rinas; madrepérola, marfim, grudes, verni
zes, etc. - Exercidos de preparar ferramen
tas; de serrar, aplainar, apparelhar, juntar, 
furar, picar, ligar, pregar e malhetar madeira 
(exemplos simples) (a). 

Grude, suas qualidades, maneira de o 
preparar. - Apparelhos para apertar as peças 
grudadas: gastacho, cingente (sargento), 
grampos e forma de madeira, prensa. 

2o Anno 

Folheado: passar a madeira aplainada a 
plaina de dentes; picar os nós a formão, 
engrudal-os a quente com o ferro de engom-
mar; applicar o folheado a martello de folhe
ar, ou a aperto, com grampos e forma de 
madeira, ou a prensa. 

Raspar, lixar. 
Vernizes: sua composição, fabrico e ap-

plicação: verniz de pincel e verniz de boneca. 
Perfilar curvas concavas e convexas; 

moldar curvas (á mão). - Engradar peças. -
Construir portas com almofada e ntaleirada 
(caixilho envasiado); com almofada e bites e 
moldura sobreposta. - Raspar e lixar. -
Entalhar ornatos simples. - Correr guarni
ções com esgache. 

Construcção de peças de mobilias simples. 

3o Armo 

Parquets: composição e corte á vista de 
desenho e modelo; processos de applicar os 
parquets e de os encerar (agua raz e cera). 

(a) Veja-se o programma dos trabalhos em madeira 
do curso geral elementar e do 2° anno do programa 
n° 21, carpinteiro civil. 

Construir modelos de escadas diversas; 
balaustradas; portas ornamentadas, com em-
butimentos e talha, com espelho. 

Applicação do trabalho do torno a algu
mas das operações indicadas e á construcção 
da mesa portugueza (com bolachas e com 
torcidos). 

Construcção de peças de mobiliário gra
dualmente mais complicadas. 

4o Anno 

Exercicios deembutimento, com madei
ras diversas e outros materiaes; raspar, lixar, 
envernizar e polir. - Construcção de peças 
de mobiliário portuguez, com tremidos, on
deados e com ou sem obra de talha - Ence-
ragem. 

Conhecimentos geraesdos diversos esti
los applicados ao mobiliário; suas caracte
rísticas, sua ornamentação, decoração e 
matérias especiaes. 

Exercicios de construcção variados. 

N° 21 - Carpinteiro civil 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Repetição das operações dos dois 
annos de trabalhos em madeira, do curso 
geral elementar, (a) applicados á fabricação 
de objectos de uso commum (exercicios va
riados). 

Conhecimento, á vista de exemplares 
naturaes, das madeiras de construcção geral
mente empregadas, especialmente as portu
guezas do continente, ilhas adjacentes e pro
vindas ultramarinas. 

(a) Veja-se o respectivo programa 
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T Anno 

Ligações de madeira ( sambladuras) em
pregadas nas construcções: cruzetas de qua
tro e seis raios ao baixo e a cutello; prensas 
rasgadas de différentes diâmetros; respiga 
ordinária, com mortagem e maciamento, 
com mortagem e meias esquadrias, dupla 
com furo a ganzepe, armilhada, postiça; ore
lha derrabada com ganzepe furtada; encabe
ço com macho e fêmea, com malhete e com 
topo sutado; engasgo em esquadria (respiga 
galgada) e de respiga cónica; malhete ordi
nário á carpinteira e á marceneira, furtado, 
perdido e sutado; escarva lisa, com dente ao 
meio e com dente e chaveta. - Nomencla
tura e uso dos cepos de moldar. 

Torno de marcha, suadescripção, ferra
menta e accessorios. Armar e desarmar o 
torno. Fixar a madeira no prato e na bucha; 
centrar a madeira, regras a seguir; centra
gem natural e metallica. - Tornear em pon
tos e em bucha. - Furar ao torno. - Fazer 
um topo recto, concavo ou convexo. 

Applicação d'estes exercícios ao fabrico 
de objectos úteis. - Construção de ferramen
tas e utensilios, taes como armas de serra, 
cabos d e e nxó, cabedaes, esquadros, ferra
mentas, bancos, estiradores, caixas, cabides, 
etc. 

3o Anno 

Perfilar curvas concavas e convexas; 
moldar curvas (á mão). Engradar grades, 
aros, caixilhos, portas de uma face, e de 
duas faces com almofada replainada, portas 
entaleiradas. - Exercicios de construcção de 
tabiques ordinários e aspados, frontaes para 
encher e ocos (á franceza), asnas e madeira
mentos para différentes coberturas; formas 
de assoalhar, forrar, guarnecer e fasquiar e 
de assentar ferragens; construcção de mode
los de escada de i da e volta; entalhamento 
de ornato simples e applicação de molduras. 
- Construcção de mobilia escolar simples. 

4o Anno 

Continuação dos exercicios do anno ante
rior com applicação a formas mais compli
cadas. - Construcção de modelos de escada 
em curva, corrimões e balaustradas. - Em-
butimento de diversas madeiras e entalhe de 
ornatos em alto relevo. 

N° 22 - Poleeiro 

Io Anno 

Ferramenta, machinas e nomenclatura 
geral do officio. - Conhecimento do materi
al de construccção do poleame; modos de o 
empregar, defeitos que o condemnam. 

Apparelhar e desbastar madeira; abrir á 
goiva peças simples de obra, podendo 
empregar-se o trado de rosca ou de colher. 

Furar e cravar chapas em rodas. 
Exercicios variados e repetidos. 

2o Anno 

Serrar, lavrar, e squadrejar topos, marcar 
gornes e meão, furar, abrir á goiva e trin
char. - Apparelhar madeira para o torno; 
desbastar e esbater. 

Exercicios variados e repetidos. 

3o Anno 

Afiar ferramenta. 
Desengrossar e desempenar obra; rodear, 

chanfrar, bolear. 
Obra de torno: fazer rodas, bigotas, mala

guetas, tambores, rolhas, pés de carneiro, 
legendas, cabos para ferramentas, cavilhas, 
polés, etc. 

Exercicios simples de empernar e metter 
rodas. 

4o Anno 

Fabricação de obra de face completa; fazer 
faces, apparelhar cabeças e meão, desengros
sar, furar (emprego das escalas especiaes), 
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fazer cabeças de meia lua e quadrado. -
Armar caixas; rodear, bolear, aninar, emper-
nar e metter rodas. - Exercícios variados. 

Pintar e dar óleo. 

N° 23 - Carpinteiro mechanico 

Io 2o e 3o Annos 

Os três primeiros annos do programma 
n° 20 (Carpinteiro civil). 

4o Anno 

Conhecimento geral dos trabalhos de 
moldagem com o fim de obter a melhor 
adaptação do molde ao seu emprego; modo 
de executar os diversos riscos. 

Conhecimento pratico dos trabalhos de 
serralheria por que a peça deve ainda passar, 
a fim de adaptar o molde para as seguintes 
operações: furar, aplainar, limar e tornear; 
imprensas para furos e augmente de espes
suras. - Precauções a tomar com o encolhi
mento (retrait) na fundição. 

Construcção de moldes simples applica-
dos a diversas peças: supporte de chumacei
ra, da chumaceira e tampa, esquadro ou con
sola para transmissão de movimento, etc. 

Construir as cerceas apropriadas para a 
moldagem de tambores de correia e de 
cylindres de machinas de vapor, e caixas de 
marcha para os mesmos. 

Moldes para engrenagem rectas ecóni
cas, e de parafusos sem fim. 

Exercicios variados. 

N° 24 - Serralheiro mechanico 

Io, 2o e 3o Annos 

Os três primeiros annos do programma 
n° 11 (Serralheiro civil). 

4o Anno 

Torno. - Construcção de ferramentas e 
outros objectos. - Emprego dos ferros de 

punho, incluindo os pentes. - Exercicios 
simples de mandrilagem. - Processos de 
abrir diversas roscas e formas de usar as 
rodas que lhes correspondem. 

Conhecimento geral de todas as machinas 
- ferramentas, machina de aplainar, de furar, 
de furar radial, de abrir escateis (fraise), de 
atarrachar, etc.; seu uso, modo de as des
montar e montar; conservação. 

Exercicios de operações em que se em
preguem as diversas machinas, taes como: 
acabamento e montaem de arvores de movi
mento, com todos os seus accessorios (sup
portes, chumaceiras, tambores, uniões, etc.); 
fabricação de algumas peças de machinas 
(cylindres, excêntricos, tirantes, etc.). 

Fabricação de algumas machinas ou 
engenhos com applicação ás industrias. 

N° 25 - Conductor de machinas 

Io, 2o e 3o Annos 

Os três primeiros annos do programma 
n° 11 (Serralheiro civil). 

4o Anno 

Conhecimento pratico dos geradores de 
vapor, dos materiaes de que são feitos e dos 
processos de construcção das suas partes 
constitutivas. - Conhecimento e emprego 
dos apparelhos regulamentares das caldei
ras. - Montagem das caldeiras; processos de 
fazer as juntas e de adaptar as varias peças 
de que as caldeiras se compõem. - Concer
tos: como se deita um remendo n'uma cal
deira; como se tapa um tubo roto ou largo na 
cravação; fazer uma arrotadura n'um tubo. 

Alimentação das caldeiras; bombas de 
alimentação, seus diversos typos; processos 
de alimentação, seu conhecimento. 

Combustíveis, guarnecer a fornalha a car
vão, accender e entreter o fogo; economia 
no gasto do combustivel, conhecimento do 
combustível mais proveitoso. 

Limpeza das caldeiras, seus processos; 
investigação da causa das incrustações pro-
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duzidas, precauções a tomar; purificação das 
aguas. 

Exercícios variados das operações indica
das. 

Conhecimento pratico dos motores a 
vapor e do funccionamento dos seus órgãos; 
conhecimento dos materiaes de que estes 
são feitos e dos seus processos de construc-
ção. - Funccionamento de um motor com ou 
sem condensação; unturas usadas na pratica, 
seus diversos typos e emprego económico. -
Exercícios variados de preparar uma machi
na para a pôr em andamento, experimentan
do a caldeira e a machina. 

Obrigações do machinista de quarto. 

N° 26 - Fabricante de instrumentos 
de precisão 

l°e2°Annos 

Os dois primeiros annos do programma 
n° 5 (Serralheiro civil). 

3o Anno 

Ferramentas, apparelhos e materiaes es-
peciaes do officio. Trabalhos em madeira, 
ao torno e a formão; construcção de sólidos 
geométricos. 

Trabalhos em diversos metaes, ao torno e 
a lima, com applicações idênticas ás anterio
res. 

Polir, brunir e envernizar. 
Construcção de ferramentas, de pequenos 

modelos e apparelhos de physica, accessori
es de télégraphia, estojos de desenho, etc. 

4° Anno 

Exercicios de engrenagens diversas; em
prego das machinas de dividir e de abrir 
escateis (fraises). - Exercicios de dividir 
rectas e curvas; emprego das machinas espe-
ciaes. 

Construcção de apparelhos de topogra-
phia physica e, chimica; applicações gradua
das. 

Rectificação de instrumentos de precisão; 
applicação de retículos. 

Trabalhos em vidro applicados á constru
ção de niveis, barómetros e thermometros. 

Galvanoplastia; applicação á construcção 
dos apparelhos de precisão. 

N° 27 - Fundidor 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio. - Noções e regras geraes para a escolha, 
preparação e aproveitamento dos materiaes 
(areias, etc.) empregados na moldação. 
Noções relativas ao material de fundição e 
seus accessorios(fornosde fundição, cadi
nhos, estufas, fornos de descarburação do 
ferro coado, etc.) e aos combustíveis empre
gados. Conhecimento dos metaes usuaes 
empregados na fundição (ferro, cobre, esta
nho, zinco, etc.). Noções especiaes acerca 
do ferro coado maleável. Fundentes. 

Construcção dos machos simples com o 
auxilio de caixa. Modo de acondicionar e 
resguardar os machos na estufa. Preparação 
da estufa para a secca dos machos. Escolha 
da posição do modelo para a sua reproduc-
ção. Preparação do forno para receber o 
combustível. Regras praticas para a fusão. 
Preparação da ferramenta e utensílios para a 
vazão. 

Exercicios das operações indicadas. 

2o Anno 

Construcção de m achos s impies em cai
xas de varias formas e dimensões. - Pre
paração do barro para machos compostos. -
Construcção de machos torneados e á cercia 
á vista de desenho. - Tornear machos em 
areia á vista de desenho. - Preparação das 
tintas para a conclusão dos machos. 

Fundição de ferro. - Quebra dos linguados 
para fundir. - Operações de cadinho, suas 
diversas phases. - Forno de manga (cubilot); 
conhecimento pratico das temperaturas de 
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fusão e do momento em que a fusão está 
completa; contingências a prever e a evitar -
Vazão nos moldes; phases de arrefecimento; 
abertura dos moldes; extracção das peças 
obtidas; escolha das peças; rebarbagem. 

Exercicios das operações indicadas. 

3o Anno 

Construcção em barro e em areia á vista 
de desenho, no plano horisontal e no plano 
vertical, de pequenos modelos cylindricos. 

Ferro coado maleável. - Processos de 
descarburação em fornos especiaes. 

Exame dos diversos ferros; dosagens. 
Fabricação de 1 igas: bronze, latão; dosa

gens. 
Preparação dos cadinhos e fornos; conhe

cimento pratico das phases diversas da fusão 
e da temperatura maxima indispensável; 
contingências a prever e a evitar; vazão nos 
moldes; phases do arrefecimento; abertura 
dos moldes; extracção das peças. 

Exercicios das operações indicadas. 

4o Anno 

Noções praticas geraes acerca da fabrica
ção do aço fundido e dos seus diversos pro
cessos empregados na industria (aço de 
cadinho, Bessemer, Martim, etc.). 

Nikel, metal branco, etc.; noções praticas 
para obter diversas ligas. 

Exercicios diversos sobre as operações 
principaes dos annos anteriores applicados a 
casos gradualmente mais difficeis. 

N°28-Cutelleiro 

Io Armo 

O Io anno do programma n° 11 (Serra -
lheiro civil). 

2o Anno 

Ferramentas, apparelhos e nomenclatura 
especial do officio. - Conhecimento dos raa-

teriaes empregados na fabricação dos artigos 
de cutellaria: metaes diversos, materiaes 
para cabos de facas, garfos, etc., collas, 
substancias diversas para polir, etc. 

Exercicios de forjar laminas ou folhas de 
faca, precauções a tomar. - Entalhar o aço, 
puxal-o a dois malhos, forjar balanças a mar-
tello, talhadeira e tenaz, forjar o espigão em 
ferro; caldeal-o. - Limar, derrosar, temperar, 
amolar e afiar. - Conhecimento dos vários pro
cessos de tempera; processos de amaciar o aço. 

Exercicios de forjar garfos. - Entalhar o 
ferro, puxal-o a martello, rasgal-o com ras-
gadeira no torno de bancada, limar, chanfrar, 
aplainar e brunir a brunidor para obter a 
balança, a perna, a pata do dente, os dentes 
e o espigão. 

Polir nas rodas e á escova, precauções a 
tomar para não chamuscar as folhas; proces
sos e graus diversos de polido, materiaes 
correspondentes. 

Caixear, encabar e cravar cabos; collas 
diversas e processos empregados. 

Fabricação de buris e navalhas de barba. 

3o Anno 

Fabricação de tesouras rectas e curvas. -
Cortar o aço, estendel-o a quente e a martello 
para forjar as folhas. - Cortar, bater e estender 
o ferro; furar e alargal-o para formar as azas. 
- Caldear o ferro com o aço. - Precauções a 
tomar para não encruar o aço; recozer o aço 
encruado. - Estender, casaras folhas e fazer 
os couces dos encaixes; furar e broquear as 
folhas; desempenar; derrossar ámó; fazer a 
lima na costa da folha, temperar; amolar; apu
rar; lustrar os anilhos e as pernas; rascar, bru
nir e polir; abrir a fêmea e o medronho. 

Exercicios de abrir roscas e fazer parafu
sos (eixos); fabricar parafusos com lima e 
em fêmea de aço; fabricar fêmeas com ma
cho de aço. 

4o Anno 

Fabricação de canivetes completos; mo
las de aço doce feitas á mão. 
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Exercícios de abrir ornatos a buril e á 
lima. 

Conhecimento completo dos diversos 
processos de polir e dos materiaes emprega
dos para obter os diversos graus de polido. 

Conhecimento completo dos vários pro
cessos de temperar o aço; banhos e ligas 
diversas empregados na tempera, em con
formidade com o destino das varias peças. 

Processos de recozer os aços encruados; 
temperaturas diversas em conformidade 
com o destino das varias folhas. 

Exerciciosdosarmos anteriores applica-
dos a casos gradualmente mais difficeis. 

N° 29 - Curtidor 

Io Anno 

Curtimenta. - Ferramenta, apparelhos e 
nomenclatura geral do officio. - Materiaes 
empregados: pelles diversas; pelles do com-
mercio, suas marcas e denominações; subs
tancias tanantes diversas. 

Conhecimento dos processos de curti
menta usados em Portugal, e das varias ope
rações por que passam as peles até se obter 
o producto fabricado. - Conhecimento dos 
diversos couros e pelles curtidos em Portu
gal, á venda no commercio. 

Exercício práticos de curtimenta pelos 
processos seguintes: processos pela applica-
ção dos extractos de casca de carvalhos 
diversos, castanheiro, etc.; processo de cur
timenta mixto (casca e extracto); processo 
de curtimenta rápida pelo dividivi; processos 
chimicos pelos phosphates, pelo acido tarta-
rico, pelos saes de chromio e pelos saes de 
ferro, etc.; processos physicos (pela pressão 
e pelo vacuo); processo americano. 

Conhecimento dos processos eléctricos 
de curtimenta. 

Exercicios de determinação do poder ta-
nante das diversas substancias tanantes; 
aguas de curtimenta, aproveitamento do tan-
nino que n'ellas se encontra. 

Resíduos de fabricação; aproveitamento 
da casca; collas, sua preparação; pelles, seu 

aproveitamento; fragmentos de c ouros, seu 
emprego no fabrico dos adubos. 

2o Anno 

Apparelho dos couros e pelles. - Ferra
menta, apparelhos e nomenclatura especi-
aes. - Operações e processos diversos a 
applicar aos couros já curtidos para os tornar 
aptos a fins diversos; sola, correias, bezerro 
de lustre, couros passados em sebo, em óleo, 
etc. 

Apparelho de pelles de carneiro e de ca
bra curtidas pelo alúmen e pelos ovos; mate
rial especial de fabrico (Mégisserie). 

Apparelho e curtimenta de pelles de vac-
ca, cavallo, etc., pelo alúmen e sal marinho, 
seguidas de uma passagem pelo cebo; mate
rial especial, operações diversas (Hongroi -
rie). 

Apparelho e curtimenta de pelles de ca
murça pelos óleos de peixe ou gorduras. -
Operações e materiaes especiaes. 

3o Anno 

Apparelho e curtimenta de pelles de car
neiro, vitella e cabra pelo sumagre. Ope
rações e material especiaes (Maroquinerie). 

Apparelho de vernizes e applicação a pel
les já curtidas; operações preliminares; 
applicação do verniz preto de base de óleo 
de linhaça; seccagem. 

Apparelho do chagrin e couro da Russia. 

4o Anno 

Tinturaria das pelles e couros. - Conhe
cimento geral da tinturaria e do emprego das 
cores. Processos diversos para fixar as cores 
nas varias pelles geralmente empregadas na 
encadernação, no mobiliário, etc. 

Exame chimico dos couros fabricados, 
para determinar os erros do processo segui
do; importância da pureza das aguas na cur
timenta, modo de as purificar e melhorar. -
Analyse da cal. - Ensaio chimico dos couros 
salgados. - Ensaio dos productos mais ge-

71 



CONTRIBUTOS PARA O ESTUDO DO ENSINO INDUSTRIAL: ANEXO 1 

ralmente usados na fabricação: óleos, gemas 
de ovo, sebo, matérias corantes, etc. 

Exercícios repetidos e variados das ope
rações principaes dos annos anteriores. 

N° 30 - Tintureiro 

Io Anno 

Ferramenta e nomenclatura geral do offi
cio; materiaes empregados na tinturaria. -
Exame microscópico e chimico das fibras 
textis; marcas commerciaes, seu conheci
mento. 

Branqueamento das fibras vegetaespelo 
ar, luz, agua, chloro, hypochlorites, etc. -
Branqueamento das fibras animaes pelo 
acido sulfuroso, hydrosulfitos, agua oxige
nada. - Machinas e apparelhos especiaes, 
seu emprego. 

Exercícios variados das operações indica
das. 

2o Anno 

Conhecimento das matérias corantes ani
maes, vegetaes, mineraes e p rincipalmente 
artificiaes; sua classificação e propriedades 
geraes chi micas ephysicas mais importan
tes. - Noções geraes sobre a combinação 
das cores. 

Tinturaria por immersão. — Generali
dades, grande e pequeno tinto, fixação das 
cores,mordentese seu emprego; processos 
diversos de mordentagem. - Banhos de tin

ta: cochonilha, anil (a frio ea quente, pelo 
hydrosulphito de sodium), campeche; cores 
artificiaes derivadas da anilina, da alizarina 
e da naphtalina, etc. ; cores mineraes. 

Exercidos variados das operações indica
das. 

3o Anno 

Tinturaria por impressão ou estamparia. 
- Conhecimento geral dos processos e 
machinas empregadas; gommas, mordentes, 
etc. - Operações suecessivas de preparo dos 
tecidos. - Modificações dos processos em 
conformidade com a natureza da fibra e da 
materia corante indicadas. 

Exercícios variados das operações. 

4o Anno 

Repetição das operações mais i mportan-
tes dos annos anteriores. 

Analyse chimica das matérias tintureaes, 
mordentes e outras quaesquer substancias 
empregadas na tinturaria; ensaio do valor 
industrial das matérias corantes. 

Paço, em 5 de Outubro de 1893. 
= Bernardino Luiz Machado Guimarães 

In VASCONCELOS, José Máximo de Castro 
Neto e Compil. - Collecção Official da 
Legislação Portuguesa: Anno de 1893. Lisboa: 
Imprensa 
Nacional, 1894, p. 720-738 
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Documento 14 -RELATÓRIO DO DECRETO DE 24/NOVEMBRO/1898 » 

"Senhor. - O ensino industrial e commercial, nos nossos estabelecimentos officiaes, não 
corresponde, a despeito das successivas reformas por que tem passado, ás necessidades do 
paiz. Refiro-me, principalmente, ao ensino elementar d as nossas escolas industriaese com-
merciaes, que, não tendo obedecido até hoje a um critério seguro e iniforme, não entrou ainda 
em um regimen definitivo e util á economia nacional. 

Fundadas apenas por iniciativa e acção do governo, quer no intuito de desenvolver as indus
trias, quer no de facilitar as relações commerciaes, as nossas escolas têem-se conservado em 
campo mais ou menos abstracto e desligadas dos respectivos factos de fomento, porque se não 
foi buscar, como haveria sido mister, aos elementos da vida nacional o critério utilitarista, que 
as relacionasse, intima e logicamente com as necessidades e legitimas aspirações das nossas 
industrias. 

Em outro diploma, esboçando os diversos problemas de administração dependentes d'esta 
secretaria d'estado, declarei-me adverso «á reformação do ensino technico e profissional, 
antes que um inquérito rigoroso, em todo o paiz, determine a verdadeira orientação a que 
tenha de moldar-se esse ensino, tendo por objectivo o proveito que possam d'elle auferir as 
industrias incipientes e, principalmente, aquellas que possam, com vantagem, crear-se no 
paiz». Não se procedeu por esta forma entre nós, deixando até de se attentar nos preceitos fun-
damentaes, a que a escola deve subordinar-se. Assim é que a propria localidade, onde ella teve 
defunccionar, não foi escolhida, muitas vezes, sob o prévio estudo do meio productor, de 
modo a attender-se, especialmente, aos centros operários mais populosos e mais necessitados 
do ensino. Succedeu ainda que, inspirando-se apparentemente, em movimentos similares de 
paizes estrangeiros, onde o problema d o ensino technico havia sido resolvido satisfactoria-
mente, as organisações das nossas escolas falsearam o pensamento que determinara a orienta
ção seguida n'esses paizes, desviando-se em sentidos diversos e chegando a resultados quasi 
nullos e, por vezes, negativos. 

Com effeito, desde as primeiras tentativas para o estabelecimento do ensino industrial e 
commercial no paiz, devendo citar-se o decreto de 3 de janeiro de 1884, que o manda estabele
cer em varias localidades, sob a designação de industrial e de desenho industrial, se notou a 
falta de relacionação da escola com a importância do meio productor a que era destinada. 
Entretanto, pela mesma epocha, a França procedia a um rigoroso inquérito ás industrias d'arte, 
para averiguar directamente das respectivas necessidades, bem como das dos operários, que a 
escola era chamada a satisfazer. 

É sabido que entre nós a educação do operariado deixou de se fazer desde que se extinguiu 
o antigo regimen dos officios embandeirados, dando-se em Portugal um facto em tudo simi-
lhante ao que se produziu em França em 1791, após a queda da monarchia histórica. Comtudo, 
apesar das analogias, que, sob mais de um aspecto, apresenta nos dois paizes o problema do 
ensino technico, é forçoso confessar que, nem d'essa circumstancia, nem do que por essa epo
cha succedia em outras nações, soubemos colher ensinamento para a resolução do problema 
pedagógico, não só no que respeita á ordem dos factos acima indicados, como também á pre
paração do pessoal docente e á fixação das normas e methodos d'ensino. 

A forma por que, em parte, actualmente, a exemplo do que fizera a administração pombali
na, é realisado o provimento dos professores, se de facto trouxe ao ensino algumas vantagens 

(1) Relatório que acompanha o Decreto de 24 de Novembro de 1898 nomeando duas comissões para procederem 
a um inquérito sobre o estado do ensino industrial. 
Nota: Manteve-se a ortografia original. 
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incontestáveis, contribue também, como outrora, para a desnacionalisação das industrias 

O saudoso estadista, Antonio Augusto de Aguiar, que tanto desejou desenvolver as activi
dades nacionaes, teve evidentemente o intuito de lançar os primeiros lineamentos de uma ins
tituição análoga ao real e imperial museu austríaco de arte e industna de Vienna, e ao museu 
inglez de South Kensington, procurando promover efficazmente a restauração do ensino 
industrial. A este fim visaram os diplomas promulgados de 1883 e 1884. ^ 

Os factos não tardaram, porém, a destruir o levantado pensamento, que transluz d esses 

^ que o movimento inglez, realisado em torno de South Kensington, tendia á comple
ta nacionalisação da architectura e das industrias d'arte, em Inglaterra, produzindo as escolas 
normaes e os methodos de ensino, em que os professores das escolas industnaes e de desenho 
industrial se formaram, e bem assim os museus technologicos, em que essa grande e luminosa 
reformase apoiava. Em Portugal não sucedeu, porém, outro tanto.Não tratamos deformar 
pessoal docente: não fundámos o ensino normal. Vieram do estrangeiro professores de diffé
rentes proveniências e de escolas diversas, mas não estabeleceram a escola normal, d onde 
podessem sair os futuros professores portuguezes. Foram collocados em vazias escolas indus
tria» onde professam o ensino que trouxeram do seu paiz, n'uma completa e quasi geral arbi
trariedade e falta de connexão, pegagogica e utilitariamente considerada. Por isso nao naciona-
lisámos a instrucção industrial, nem as industrias d'arte. Nem, sequer, tratamos de estabelecer 
os museus technologicos. 

Fundámos é certo, museus industnaes e commerciaes, mas esses visavam a fins completa
mente diversos, e só se ligavam ás escolas pelo facto material de n'elles se fazerem as exposi
ções annuaes dos desenhos dos alumnos. Alem d'isso, ao passo que o movimento inglez, 
fomentado pelas forças vivas da nação, produzia a completa descentralisação, especiahsaçao e 
autonomia das escolas, limitando-se a acção do estado a fiscalisar e auxiliar apenas os esforços 
locaes, o movimento portuguez, que só procedia das classes dirigentes manteve-se cen ralisa-
dor, não cuidando de fomentar as actividades nacionaes e não procurando conhecer directamen
te as necessidades dos centros productores. 

Ve-se pois que os exemplos da Inglaterra e da França não foram aproveitados, embora o 
da primeírahouvesse sido citado pelo mencionado estadista com o claro intuito de nos servir 
de typo a adoptar no ensino industrial. 

A falta de orientação no estabelecimento do nosso ensino techmco, sob qualquer ponto de 
vista que o consideremos, provém ainda da ausência, junto das escolas industnaes, de uma ins
tituição que nos paizes estrangeiros as acompanha sempre e réalisa a juncção da escola com a 
industria refiro-me aos comités de patronage, conselhos ou commissões compostas de pesso
as interessadas nos assumptos industnaes e em certos ramos da administração publica, e sob 
cuia gerência está collocada a alta direcção do ensino techmco. 

É certo que nesses paizes, taes commissões justificam-se e impõem-se, graças a iniciativa 
particular, activa e constante, das forças da nação, cuja vitaliddade e influencia se anticiparam 
geralmente ao estado. Elias não existem, porém, entre nós, faltando, por isso, o elo mais enér
gico de ligação da escola á industria e de fecundação de uma pela outra. Porque, se ao estado 
compete, sobretudo, a acção nacionalisadora das industrias e as comissões de patronage recla
mam naturalmente para si o direito e o dever de dirigir o ensino, no sentido de adaptar a pro-
ducção ás condições de vários mercados, exercendo portanto uma funcção imposta pela con-
correncia mercantil. . . . . . • , m o 

No interesse, pois, do fomento nacional, convém estimular as iniciativas particulares, 
levando-as a melhor comprehender a importância da escola industrial e commercial como ins-
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frumento de trabalho, a formular previamente as suas exigências n'esse sentido e a exercer as 
funções dirigentes do ensino technico na escola industrial. 

Entre nós a escola teve já o caracter mais ou menos especialisado, tendendo a formar, quasi 
exclusivamente, o operariado, como se vê da legislação respectiva, até ao anno de 1887. A 
uniformidade não era condição necessária na constituição orgânica das escolas: assim o pre
ceituava, claramente, o decreto de 6 de maio de 1884. Cada uma d'ellas representava, até certo 
ponto, pelo menos apparentemente, uma entidade distincta, pedagogicamente considerada, o 
que era de grande vantagem para o ensino. 

Pelo decreto de 23 de fevereiro de 1888 começa, porém, a desenhar-se um organismo 
geral, abrangendo todas as escolas n'um regimen de tendências uniformisadoras, destinando-
as a ministrar noções aos operários, a preparar para o s cursos industriaes, a formar contra
mestres, etc. Estas tendências, accentua-as ainda m ais o decreto com força d e 1 ei de 8 de 
outubro de 1891, o qual prepara o estabelecimento de ensino corporativo livre, que compete 
moralmente ás associações de classes, e habilita também para os institutos industriaes e com-
merciaes. 

A systematisacão foi completada pelo decreto orgânico de 5 de outubro de 1893, em que se 
uniformisaram desde logo os programmas dos cursos para operários, se alargaram considera
velmente os quadros do ensino profissional, se estabeleceu o ensino manual elementar, e se 
desenvolveu o ensino feminino profissional. Este diploma tendia também á nacionalisação do 
ensino e das industrias de arte. 

Na realisação pratica d'estes vários decretos orgânicos reconheceu-se, porém, que se não 
dispunha da maxima parte dos recursos necessários a um regimen tão complexo e amplo. 

Tanto em relação ao ensino feminino profissional, como ao ensino manual elementar, falta
vam, alem das installações adequadas e dos indispensáveis meios orçamentaes, as escolas nor-
maes em que se educasse convenientemente o respectivo pessoal docente. Devo relembrar que 
a Suécia, o paiz clássico do Slõjd, nacionalisado ali, desde muitos annos, na familia e em todo 
o território, quando quiz introduzir na escola primaria o trabalho manual, precisou de educar 
os seus professores, especialisando-os n'este sentido em escolas normaes, creadas excepcio
nalmente para tal fim. Entre nós, que nada possuimos de similhante, uma medida d'esté géne
ro exige certamente esforço muito mais intenso e dispendioso do que ella impoz á Suécia. A 
nacionalisação do nosso ensino reclama, alem d'isso, a organisação immediatade museus 
technologicos e do material pedagógico completamente renovado; e o ensino profissional, 
alem de installações officinaes dispendiosas, requer dotações orçamentaes especialmente des
tinadas a subsídios ou jornaes para aprendizes. 

Tudo isto, porém, se tem pretendido fazer, entre nós, pela única acção dirigente do estado, 
representando um trabalho absolutamente superior ás forças, quer económicas, quer technicas, 
de que dispomos. Convém, entretanto, recordar que, logo após a publicação do decreto de 5 de 
outubro de 1893, a iniciativa particular e das corporações - camarás municipaes, associações 
commerciaes e industriaes, fabricas e centros productores - começou a revelar-se, embora 
frouxamente, provocando a creação de varias escolas de caracter mixto, commercial e indus
trial, ou simplesmente commercial ou industrial, e reclamando o alargamento de alguns qua
dros escolares em sentidos muito especialisados. Assim nasceram as escolas commerciaes-ele-
mentares de Lisboa e Porto, a excola mixta da Figueira da Foz, a industrial de Aveiro, as quaes 
eram em parte subvencionadas pelas entidades que as haviam promovido, ficando, porém, 
sempre completamente reservada ao governo a competente direcção technica. 

O recente decreto orgânico de 14 de dezembro de 1897 que mantém todas as escolas da 
organisação de outubro de 1891 e todas as que foram creadas nos seis annos intermédios, veio 
fechar um período de quatorze annos de tentativas em grande parte infructiferas para a educa-
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ção do operário. A falta da verdadeira e proveitosa orientação pedagógica faz-se ainda sentir 
no ensino profissional, nas poucas escolas em que foi estabelecido, por isso que as respectivas 
officinas têem, em parte, um caracter productor industrial, que lhes desnaturou as tendências, a 
que deviam visar, e o seu lógico funcionamento. 

Este decreto, que visa apenas á educação do operariado e reduz consideravelmente as for
ças educativas apparentes do decreto de 8 de outubro de 1891, desliga também por completo a 
escola industrial dos institutos, o que se impunha pedagogicamente, visto como a orientação 
do ensino é em absoluto diversa n'esses dois typos de estabelecimentos de educação; alem 
d'isso estabelece que o inquérito industrial preceda a organisação dos programmas especialisa-
dos, nas disciplinas immediatamente applicaveis ás industrias; descentralisa ainda as escolas 
administrativamente, mas centralisa-as technicamente, porque o inquérito industrial é feito 
pelo inspector das escolas, apenas auxiliado pelo professor ou professores que elle para isso 
reclamar. Esta ultima providencia torna-se em grande parte illusoria, já pelo facto apontado, já 
porque o inquérito não pode ser proficuamente realisado por um só funccionario, seja qual for 
a sua capacidade e dedicação pelo ensino. Acima de tudo é indispensável que o inquérito não 
traduza uma opinião pessoal e seja pelo contrario a expressão synthetica e ponderada das exi
gências do meio, e das conveniências do fomento nacional, fora de toda a influencia pessoal, 
sempre mais ou menos systematica e exlusivista. 

O mesmo decreto torna nocturno todo o ensino; é certo porém que, desde que possa estabe-
lecer-se em larga escala o ensino profissional, este deverá tornar-se quasi completamente diur
no, tanto na officina como na classe, reservando-se o tempo nocturno para o ensino industrial 
ministrado a o perarios. Esta p rovidencia i mpõe-se n aturalmente p ela i dade d os a lumnos, d e 
que depende o emprego do tempo de que possam dispor, bem como por conveniência do pró
prio ensino e das modificações que o inquérito prévio naturalmente lhe trará. 

Concentrado ainda nas mãos do estado certas faculdades e deveres anteriormente attribui-
dos ás camarás municipaes e outras corporações, que haviam promovido a creação ou amplia
ção de varias escolas, esse decreto, longe de estimular a iniciativa nacional, tende a diminuir-
lhe os seus esforços e não os approveita em beneficio do thesouro; alem de que, reduzindo as 
escolas aos dois typos únicos, industrial ou commercial, e não mantendo o typo mixto, em que 
se professem disciplinas d'estas duas ordens, nem todas as reclamações das localidades foram 
tomadas na devida consideração, com prejuizo sensivel dos seus interesses. 

Se por um lado é indiscutível que, no seu desenvolvimento gradualmente mais consciente e 
profícuo, o ensino technico tende á especialisação das escolas; por outro lado temos de atten-
der ás consequências económicas da especialisação e ás circumstancias actuaes do thesouro, 
que nos i mpedem de alargar desmedidamente os serviços públicos. O typo mixto de escola 
commercial e i ndustrial existe, aliás, em outras nações, a França, por exemplo, onde o seu 
funccionamento se explica pelas mesmas rasões que se dão entre nós. 

Outra consequência da confusão, que tem reinado n'este ramo de serviço publico, se faz 
notar cada vez mais vigorosamente á maneira que a frequência das escolas vae augmentando. 
Porque, apesar de nem todos comprehenderem, infelizmente, o valor da escola industrial como 
instrumento de trabalho, é certo que a sua frequência tem augmentado consideravelmente e 
promete continuar a augmentar de anno para anno. E, ou por isso, ou porque a realisação com
pleta do programma dos estudos exigia a nomeação de novos professores, succedeu que, no 
decurso dos seis annos comprehendidos entre 8 de outubro de 1891 e 14 de outubro de 1897, 
os quadros escolares de pessoal docente, que haviam sido consideravelmente alargados, foram 
sendo preenchidos por grande numero de professores auxiliares, admittidos por simples porta
rias e sem concurso prévio. 
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Urge, pois, inquirir das condições em que o respectivo ensino se faz, regularisando a situa
ção dos professores, que forem julgados necessários e aptos, por meio de provas a que tenham 
de sujeitar-se para obter o seu provimento definitivo. 

O resultado d'esse trabalho de investigação convirá ser ainda estendido ao pessoal dirigente 
das officinas, até hoje nomeado nas mesmas condições em que o têem sido os professores 
auxiliares, sem que se attendesse ás condições especiaes a que o mestre de officina deve satis
fazer. 

É evidente que o ensino profissional tem de formar duas classes de operários: a dos que tra
balham segundo as condições actuaes da localidade, conforme ás normas e typos de produção 
correntes e julgados bons; e a d'aquelles, cuja mão de obra deverá ser diversa, mais perfeita ou 
mais completa do que na actualidade se réalisa. No primeiro caso, poderemos encontrar, entre 
nós, mestres hábeis; no segundo, pelo contrario, será necessário procural-os nos paizes em que 
a respectiva mão de obra estiver mais adeantada. D'onde resulta a urgência do inquérito para 
se apreciarem devidamente as condições do meio, e sobre ellas assentar a forma do recruta
mento dos mestres de officina. 

Teremos ainda a considerar os diversos typos de ensino profissional, que varias corporações 
civis ou religiosas têem realisado já em algumas terras do paiz. 

Esse ensino carecerá talvez de diversa direcção technica e de certos melhoramentos, que ao 
estado seja mais fácil realisar; alem de que, do seu estudo e cabal conhecimento provirá, sem 
duvida, um precioso elemento de informação e de critério para uma organisação fecunda do 
ensino profissional, não convindo, por isso, perde-lo de vista, tanto mais que alguns dos esfor
ços enviados por aquellas corporações se acham ameaçadas pelo desenvolvimento gradual e 
crescente da grande industria. 

Comprehende-se, pois, que o inquérito a realisar atenta não só ao futuro da industria, como 
ao do operário, analogamente ao que a França realisou para as industrias d'arte em 1881-1884. 
Com effeito, a grande industria e o emprego cada vez mais extenso da machina-ferramenta, 
tendem a destruir a pouco e pouco a pequena industria e a industria caseira: o operário carece 
de se preparar para o momento em que o mercado não comporte a venda da sua mercadoria, 
habilitando-se para produzir outra, que não possa proceder da fabrica ou da grande industria. 
D'aqui a diversificação dos typos de ensino profissional e dos seus cursos, em harmonia com 
as condições do meio e as necessidades do operariado. 

Factos d'esta natureza são tão graves, affectam tão profundamente o fomento nacional, que 
a Bélgica, onde o governo deixara completamente entregue á iniciativa particular a implanta
ção do ensino profissional, eonde apenas n'uma escola d o estado se professa estetypo de 
ensino em grau superior, foi obrigada, no segundo quartel d'esté século, a estabelecer numero
síssimos ateliers d'aprentissage nas duas Flandres, isto é, nas regiões em que a industria casei
ra da tecelagem se exercia em larga escala, com o fim de defender essa industria contra os ata
ques da crise algodoeira, que ali se dava e tendia a destruil-a. Mais de 60 por cento d'estes ate
liers funccionam ainda hoje, com grande proveito para o fomento d'aquelle paiz, que se viu 
desde então enriquecido por numerosas industrias novas, ao mesmo tempo que de todo cessara 
a crise, tornada assim bemfazeja por haver sido habilmente desviada e convenientemente apro
veitada. 

É de crer que todos os typos ou graus conhecidos do ensino profissional, mais ou menos 
completados na classe, mais ou menos desenvolvidos na officina, se devam estabelecer entre 
nós; mas a sua determinação deverá ser feita em face dos resultados do inquérito ás industrias, 
ás condições do meio commercial e do operariado. Só assim poderão os esforços do estado 
actuar em um sentido definido e seguro, conjugando-se com os esforços locaes, em proveito 
immédiate das industrias e dos operários. 
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A questão puramente pedagógica a estudar e a resolver, que deixamos apenas apontada no 
seu termo inicial - a escola normal - e que mais ou menos nos apparece nas diversas organi-
sações que se têem sucedido, systematisada sempre de forma exclusiva e pessoal, carece tam
bém de assentar sobre dados precisos, derivados do inquérito a que deva proceder-se. 
Conhecidas as necessidades a satisfazer pela escola, a especialisação do ensino procederá da 
natureza e condições locaesdas profissões a favorecer; cada um dos seus ramos e speciaes 
carecerá de material pedagógico especial também, e de um processo de ensinamento devida
mente adequado. Esta affirmação, absolutamente exacta em these, deverá conjugar-se com o 
principio de que o ensino é producto do methodo e do professor, o que desde logo nos leva a 
condemnar, pedagogicamente, todo o exclusivismo systematico, no que respeita principalmen
te aos methodos de desenho. 

Programmas e collecções pedagógicas dependerão portanto, na sua organisação, do inquéri
to directo ás necessidades do fomento local. Uma vez definidos os programmas, a sua renova
ção só deverá fazer-se ao cabo de um certo numero de annos e quando circumstancias especi-
aes ou grande numero de correcções, julgadas necessárias e úteis, o exijam. 

Mas, afora o estudo da questão pedagógica assim considerada, outras condições do ensino 
ha que se impõem desde já e que devem ser estudadas pelo inquérito: são as que se referem á 
installação das escolas e ao estado das collecções pedagógicas. 

Até hoje, entre nós, não se tem ligado a devida importância ao problema da construcção da 
casa ou officina escolar, problema que n'outras nações se acha regulamentado, comprehenden-
do a illuminação, o aquecimento, a ventilação, a cubagem de ar, a hygiene do mobiliário, os 
exercicios hygienicos, as commodidades do alumno, etc. O respectivo estudo, que constitue 
um ramo especial daarchitectura, aarchitecturaescolar, não se achaincluido especificada
mente nas actuaes attribuições do pessoal dirigente, sendo para notar que ao estado compete, 
mais do que a nenhuma outra entidade, a fiscalização d'esse serviço. Qualquer adaptação do 
que n'este ramo se faz no estrangeiro carece naturalmente de ser modificada no sentido das 
condições particulares do nosso clima e temperamento. 

As informações que, a respeito das actuaes installações escolares, o inquérito possa forne
cer, serão, pois, de v alioso subsidio para a elaboração dos programmas de quaesquer obras 
novas ou alterações a realisar nos edifícios já existentes. 

O estudo circumstanciado e comparado das collecções de ensino, taes quaes existem actual
mente nas escolas industriaes, impõe-se também como necessidade i nadiavel. Organisadas, 
não sob a incidência de um critério seguro, mas obedecendo a correntes varias, a influencias 
desencontradas, essas collecções são, por vezes, imperfeitas, incompletas, parcialmente inu-
teis, ou até prejudiciaes, para o fim a que visavam. Vê-se que lhes faltou, como ponto de apoio 
indispensável, o museu technologico, onde directamente se podem estudar os estylos decorati
vos, os vários methodos e series pedagógicas, as invenções da industria scientificamente 
inventariadas e classificadas, etc. A concepção menos positiva do ensino, nem sempre ligada á 
vida intima da nação, revela-se n'essas collecções de objectos, por vezes desconnexas e sem 
significação attendivel. 

Para que o seu valor pedagógico adquira um caracter utilitarista definido e tão accentuado 
quanto possivel, deverá, pois, esse material escolar proceder: quanto á sua nacionalisacão, do 
museu technologico; quanto às condições commerciaes, do museu e, principalmente, do 
inquérito ás industrias e ao meio local. 

Outro ponto deverá merecer ainda estudo particular no inquérito: o das garantias e vanta
gens a dar aos alumnos das escolas industriaes, no intuito de augmentar a frequência escolar, 
affeiçoar o alumno á escola e prendel-o ao paiz, depois de terminados os seus estudos. 
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Julgo, portanto, indispensável, para a reorganisação do ensino technico, professado nas nos
sas escolas industriaes e commerciaes, consoante ás presentes necessidades da economia naci
onal, promover o inquérito, a que visa o projecto de decreto, que tenho a subida honra de pro
por á aprovação de Vossa M agestade, e que ao mesmo tempo abrange o estudo das nossas 
industrias e das condições do operariado, a fim de, pelos seus resultados, se poderem assentar 
as bases de todas as instituições que derivam da completa solução do problema pedagógico, 
industrial e comercial. 

Secretaria d'estado dos negócios das obras publicas, commercio e industria, em 24 de 
novembro de 1898. = Elvino José de Sousa e Brito." 

In Diário do Governo n"272 
de 3 de Dezembro de 1898 
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Documento 15 - RELATÓRIO DO DECRETO DE l/DEZEMBRO/1918(1) 

"Decreto n° 5029 - Organização do ensino industrial e comercial. 

RELATÓRIO 

I - O valor dum povo, o seguro caminhar na senda d o progresso, a intensa vibração de 
patriotismo, a harmonia de intuitos capaz de conduzir à finalidade histórica duma nação, têm 
uma e só origem, um e só fundamento, imutável através dos tempos, constante em todas as 
civilizações: o ensino. Transformar a massa ignara da plebe, a alma desvairada da multidão, as 
paixões denegrindo incultas glebas, criando homens conscientes do seu fim social, fazendo 
nascer sentimentos orientados na conquista do bem comum, e descobrindo os belos campos 
onde floresce a cultura, são esses os escopos da política: o direito e o progresso. 

A maior, a melhor e a mais reluzente arma da política é a instrução sublimada numa educa
ção consciente. Éa arma de maior potência, o gládio combatendo pela justiça. Não éuma 
fraca e reduzida minoria de espíritos cultos e de cérebros superiores que assegura o futuro e o 
destino afortunado dum povo, mas sim um intenso difundir da instrução, e o perfeito coorde-
namento social obtido por meio de bons processos educativos. A Inglaterra e os Estados 
Unidos da A mérica são exemplos brilhantes e imorredouros de povos em que a instrução 
penetrou até às últimas camadas do povo, e onde a educação conseguiu cimentar os melhores 
princípios na alma de todos os indivíduos; por uma arte como que de magia, sobressai um só 
facto: a profunda coesão social, a vibração uníssona de pensar, de sentir e de proceder. 

Abrir escolas é uma nobre missão, mas a boa política manda torná-las úteis: difundir o ensi
no e educar. O mestre é o apóstolo da religião social; os discípulos são os factores da socieda
de. 

Na escola está a força, o direito e o futuro dum povo. 
Se ponderarmos reflectidamente a missão do ensino na marcha ascensional dum povo, um facto 

nos detêm, porque a todos sobreleva: o fim utilitário do ensino, a sua aplicação prática. Os proble
mas de maior transcendência, ainda mesmo os mais abstractos, as descobertas de novas fórmulas 
ou de leis até então ignotas, tudo converge para o mesmo centro: um aperfeiçoamento na técnica, 
uma invenção de processos cada vez mais úteis e mais proveitosos para a sociedade. Há uma união 
perfeita, um laço inquebrantável prendendo o sábio ao operário, o laboratório de pesquisas scientí-
ficas à oficina, e as fórmulas transcendentes ao trabalho manual ou mecânico. A feição utilitária da 
sciência revela-se nos benefícios sociais que determina, e só os patenteia unindo-se estreitamente 
com a técnica. 

O que mais interessa à felicidade dum povo é a sua produção e a difusibilidade dessa pro
dução: a força produtiva, que são a agricultura e a indústria, e a força expansiva, queé o 
comércio. A capacidade de produção, a agricultura e a indústria, e a capacidade de difusão, o 
comércio, somente se criam pelo ensino. 

Do ensino resulta a profissão. O progresso tem uma unidade social, um factor elementar, 
que é o operário, quer seja o operário que despende as suas horas em pesquisas scientíficas, 
práticas, emfim, o profissional, e deriva dum conjunto: a harmonia das diversas profissões. A 
conjugação harmónica das profissões constitui a modalidade peculiar dum povo, definindo-lhe 
a força de resistência e a sua missão mundial. 

(1) Excerto do Relatório do Secretário de Estado João Alberto Pereira de Azevedo Neves ao Decreto de 1 de 
Dezembro de 1918. Face à sua extensão resolvemos apenas apresentar as partes I e HJ. 
Nota: Manteve-se a ortografia original 
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O progresso tem a sua origem no cidadão e na comunidade. O cidadão vale tanto mais 
quanto melhor aprestado se encontrar para a luta pela vida, isto é, quanto maior for a sua des
treza profissional e mais sólida a sua disciplina social; quer dizer, o seu valor varia com a 
capacidade produtiva e com a consciência, que tiver, do princípio de que a sociedade é um 
organismo, que, para viver, necessita do equilíbrio e da coesão de todos os seus elementos. Ao 
Estado assiste o dever de valorizar o cidadão tornando-o consciente do que representa, e 
demonstrando-lhe que o valor de um indivíduo carece de ser integrado com outros valores 
idênticos e semelhantes para se obter uma comunidade de esforços, único meio de construir 
uma sociedade forte. Uma bem orientada conjugação de esforços individuais não produz uma 
soma aritmética; nesses casos a razão do progresso social é uma razão geométrica. O Estado 
tem os precisos recursos para valorizar o cidadão e orientar a sociedade: a escola. 

A escola cria a profissão. O ensino, quando bem orientado, é o maior moralizador do povo. 
Os institutos de ensino devem constituir um sistema completo, ter uma organização tam per
feita quanto possível, e dispor dos meios necessários para exercerem a sua acção profícuamen-
te. Um ensino mau e incompleto, além de ser prejudicial para o cidadão, é sempre perigoso 
para o Estado: representa um desperdício, cria dificuldades de toda a espécie e produz uma 
desorientação funesta. 

As grandes fontes de riqueza de um país, as grandes propulsoras da fortuna e do bem estar 
dum povo, são a agricultura e a indústria. Uma terceira força não inferior àquelas duas, às 
quais dá valor e aproveitamento prático, é o comércio. São estes os três elementos vitais dum 
povo. 

Um dos mais graves deveres do Estado consiste em promover o desenvolvimento da indús
tria e em facilitar a missão do comércio. Ao Estado cumpre descobrir a fonte desses caudais da 
riqueza nacional e provê-la dos meios necessários para que eles brotem cristalinos, sem possí
vel inquinação. A nascente desses afortunados rios de abundância está apenas na Escola. É 
mister organizar o ensino técnico em moldes que o tornem essencialmente prático eútil. O 
ensino técnico deve constituir um sistema completo e não uma série de estabelecimentos esco
lares, individualmente bons, mas desconexos e sem espírito de orientação comum. O ensino 
técnico é necessário organizá-lo desde a raiz, fazendo-a aprofundar no solo pátrio para assimi
lar as características fisiológicas do nosso povo, da nossa história e da nossa tradição, até as 
ramadas mais distantes, às folhas mais verdes, às flores de maior brilho, aos frutos mais belos, 
que nos façam integrar no movimento e na vida mundial. O sistema deve começar no povo, 
que é a nação, com seus e bem definidos aspectos característicos, e subir até ao espirito, à 
essência, aos laboratórios, às oficinas mais em harmonia com as necessidades do progresso de 
hoje em dia. O sistema do ensino técnico é uma linha recta partindo da nacionalidade e termi
nando no mundo. Começamos no que seja nosso, e somente nosso, para finalizar no estudo 
dos problemas de interesse mundial, pela resolução dos quais concorremos aos mercados com 
os nossos artefactos e a solidez do nosso comércio. 

De toda a parte se levanta o clamor de que é preciso edificar um Portugal novo, um 
Portugal que represente no futuro um papel digno dos brilhantes feitos do nosso passado. A 
força da tradição dia a dia se demonstra por factos evidentes; a onda de sentimento, de amor 
pela nossa terra, e o mais acendrado patriotismo a todos abraza no comum desejo, e no comum 
sentir, de que é forçoso enveredar por caminhos que conduzam a dias de maior prosperidade. 

E mister conhecer as características fisiológicas particulares da nossa gente, bem como as 
exigências do momento histórico que decorre, tanto mais que a capacidade dum povo é função 
do momento histórico. A actividade demonstrada nos últimos tempos, traduzindo-se pela 
maior amplitude da praça, pela criação de novas indústrias e grande desenvolvimento doutras, 
tudo isso prova a extrema maleabilidade da nossa gente e as qualidades de que é dotada; mas 
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se à energia subitânea e ao esforço vibrante, despertados pela época, faltar a persistência e a 
continuidade, a progressão regular e segura, e se o Estado, conhecendo as peculiaridades do 
nosso carácter, não acudir solicitamente com medidas profícuas, praticar-se-há um verdadeiro 
crime social. 

A hora presente rasgou novos horizontes à nossa indústria e ao nosso comércio; obrigou a 
um trabalho especialmente intenso, e o homem carece de ir buscar à sciência e à técnica os 
precisos recursos para satisfazer as necessidades criadas. Demonstra-se constantemente a falta 
de profissionais da indústria, e se as circunstâncias de agora nos são favoráveis, amanhã suce
derá que a concorrência com outras nações destruirá a esperança que chegou a desabrochar. O 
Governo do Estado tem de intervir directamente para ocorrer às aspirações colectivas, porque 
de contrário assistirá à morte dum povo, que não encontrou nos seus dirigentes a indispensável 
competência e a acção superior e eficaz que se requerem para sentir e compreender a gravida
de da hora presente, de transformação social. O Estado deve organizar e conhecer a intensida
de das forças, componentes e o valor da resultante. 

A hora que atravessamos demonstra, com uma nitidez de extremo rigor, qual a importância 
da escola profissional, a mais forte alavanca das sociedades. O dia de amanhã ainda nos trará 
melhor prova do asserto; serão os países de organização escolar mais prática, os que vencerão 
nas lutas da indústria e do comércio, os dois grandes e fundamentais elementos da prosperida
de de um povo. O país que possuir melhores operários, melhores engenheiros emelhores 
comerciantes e que tiver a felicidade de organizar rapidamente a sua indústria e o seu comér
cio, fruirá as glórias do triunfo. É urgente resolver o problema sem delongas, embora com 
sacrifício, mas em harmonia com as necessidades da época calamitosa que atravessamos e das 
que o futuro nos desvendará, mas queé fácil de prever quais sejam. Deveríamos entrar na 
época da paz, em que se desenhará, com mais crueza do que nunca, a luta de interesses, conve
nientemente preparados como uma organização do ensino técnico, que nos assegurasse um 
porvir seguro e sólido. Muito tempo se perdeu. 

Urgentemente, sem a perda dum instante mas consagrando ao problema o devido cuidado, 
cumpre resolver praticamente a questão do ensino técnico, encarando-o ao mesmo tempo sob 
todos os seus aspectos, como um sistema complexo e completo, tendo em vista que se torna 
cada vez mais necessário estabelecer uma forte corrente de amor pátrio, e que para isso é mis
ter desenvolver as artes e as indústrias genuinamente portuguesas a fim de não se desnaciona
lizar a nossa terra. Devem-se criar, ao lado de organismos perfeitamente modernos e pautados 
pelas regras comuns dos países mais florescentes, outros que, sendo também modernos pela 
sua orientação prática, façam reviver e rebrilhar o que é nosso, autenticamente português. 
Cooperar para que renasçam as artes e as indústrias nacionais, onde fulgura uma scentelha do 
nosso patriotismo, um pedaço da grandeza do nosso passado, uma relíquia tradicional perdida 
às vezes nos mais recônditos cantos da província, constitui um trabalho basilar, primordial, 
essencial. É preciso não deixarmos de ser sentidamente p ortugueses, e para isso devemos 
desenvolver o gosto pela nossa tradição, sabendo aprimorá-la e evidenciá-la; é dando vida 
nova às indústrias nacionais, fazendo reflorir o amor pelo que é nosso e bem nosso, que se 
poderá criar uma nova pátria portuguesa e uma indústria e uma arte industrial próprias. 

O desenvolvimento das nossas artes e indústrias levantará a barreira mais sólida que se possa 
opor à intensa corrente de desnacionalização, que se avoluma cada vez mais impetuosa. 
Devemos substituir os artefactos estrangeiros e incaracterísticos pelos produtos genuinamente 
portugueses e de igual utilidade prática, do que resultará, ainda, vantagem económica apreciável. 
Ora, um tal fim somente se poderá alcançar quando essas artes e indústrias tenham adquirido um 
desenvolvimento que somente o Estado pode promover e fomentar. É preciso ser patriota, e não 
se pode ser patriota sem amor à tradição; somente é bom filho o que tiver amor pelos pais. (...) 
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III - Qual tem sido o espírito que presidiu a toda a nossa extensa legislação sobre o ensino 
industrial e comercial? Há nela indícios reveladores duma infiltração progressiva e metódica 
no seio das massas populares e da indústria e do comércio? Há elementos demonstrando que 
corresponde às necessidades sociais e lhe pertence papel importante nos progressos da indus
tria e no desenvolvimento do comércio? Tem desempenhado missão educativa e civilizadora/ 

O espírito da nossa legislação é desconexo e vário. Não se descortina facilmente o desen
volver progressivo duma ideia ou dum plano assente sobre definidos princípios sociais e peda
gógicos Alguns diplomas esboçam uma subordinação a princípios, mas dum modo vago, llu-
tuante edeaplicação indecisa. Umalei é lógica, exequível e sólidaquando satisfaz auma 
necessidade, corresponde a uma aspiração e se baseia em princípios fundamentais de natureza 
social Uma lei sobre ensino deve, ainda, ser previdente, porque tem por fim, educando crian
ças preparar homens para a sociedade futura, indivíduos que ficarão colocados em nível supe-

rior ao nosso. 
Tanto diploma e quási cousa nenhuma em ramo social de tamanha magnitude! Nao e abrin

do escolas e importando mestres do estrangeiro, e ainda menos por se modificarem constante
mente leis e programas, que seintegrae seinfiltrao ensino e a educação na almarudedo 
povo. , 

É preciso que leis e programas elaborados rasgadamente, indo direitos e sem hesitações ao 
fim visado sejam úteis e práticos, pois de contrário tudo será uma teorização inútil. É indubi
tável que na nossa legislação existem alguns diplomas merecedores de encómios, mas que, por 
falta de espírito de sequência, a breve trecho deixaram de ser executados. A uma idea rasgada, 
a um pensamento moderno, corresponde uma aplicação defeituosa, uma falta de persistência e 
de continuidade, uma inércia perturbadora e asfixiante. 

Criaram-se escolas e institutos, que não corresponderam às necessidades práticas, porque 
eles mesmos foram, desde a origem, desvirtuados, por lhes faltar o sentimento popular da sua 
utilidade e não possuírem verdadeira orientação técnica. Alguns ministravam um ensino nao 
adequado ao meio, outros transformaram-se em centros teóricos e inúteis, e quantos desapare
ceram por não haver alunos! A imitação do estrangeiro, o figurino da importação constituiu 
sempre a nota dominante dos nossos legisladores. Um ensino excelente em França ou na 
Inglaterra na Suíça ou na América, deverá igualmente produzir bons e eficazes resultados no 
nosso país; mas as nossa condições etnológicas não se assemelham, a nossa civilização e 
outra e nós próprios, por tantos modos, somos diversos e diferentes! 

Nestes últimos sessenta e seis anos de legislação sobre ensino técnico, muito tempo se tem 
perdido Devendo iniciar-se pela infiltração metódica e progressiva ao mesmo tempo das 
camadas superiores e inferiores, somente houve o pensamento de criar escolas, como se isso 
resolvesse o problema. Emídio Navarro foi o estadista de todos o mais arrojado; vendo longe e 
claro organizou um plano e quis completá-lo em suas linhas, mas a sua obra nao foi eficaz
mente secundada pela persistência e pela continuidade, nem se lhe introduziram as indispensá
veis modificações e correcções de aplicação prática. Numa palavra: não foi devidamente com
preendida. Os estrangeiros, que se importaram, deveriam ter por missão essencial criar discí
pulos que abreve trecho os substituíssem, enão corresponderam a êssefim primordial. A 
importação do professor estrangeiro, que sempre tem em mira ser reconduzido se o lugar e 
rendoso contribui poderosamente para a desnacionalização do ensino e não provoca a forma
ção de discípulos, pelo interesse do mestre em não poder ser substituído findo o contrato. A 
acção do professor estrangeiro, susceptível de ser eficaz e utilíssima em certos ramos scientifi-
cos não deve ser muito demorada em artee em artes industriais, quando um pais procura 
manter-se fiel à sua tradição e deseja aprimorar o gosto pelo que é seu. O coração dum estran
geiro nem pulsa, nem sente, nem vibra, como o nosso. 
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Depois de Navarro, demonstra a nossa legislação um carácter de economia, de severa eco
nomia, procurando reduzir a despesa ao estritamente necessário. Em vez de se apurarem os 
defeitos da organização de Navarro, para se remediarem convenientemente; em vez de se pros
seguir por uma via scientífica e prática, infiltrando o ensino cada vez mais longe e nele inte
ressando novos elementos utilizáveis, tais como os grémios associativos pela massa de operá
rios e dos patrões que representam, pensou-se em economizar uns parcos e magros contos de 
réis. Tudo isto demonstra que o ensino não se tinha tornado popular, ou que não se soube fazer 
criar a sua necessidade, pois se, muitas vezes, uma ideia é nova num determinado meio, o pri
meiro problema a resolver deverá consistir em despertar a necessidade da realização, da utili
zação prática dessa idea. A legislação de Navarro teve esse defeito: não soube criar a necessi
dade. 

Após esse estadista, tempo houve em que os diplomas só tendiam a realizar economias no 
ensino técnico. Ao passo que em Portugal se procurava economizar, noutros países produzia-
se justamente o fenómeno inverso: as despesas do Estado com o ensino profissional cresciam 
v erti ginosamente. 

Em 1886 as despesas da Prússia com o ensino técnico foram de 507:000 marcos, em 1893 
de 2,3 milhões e em 1903 de 6 3 milhões de marcos. Em Saxe de 1884 a 1899 as despesas pas
saram de 1,2 milhões de marcos para 2,3. Na Áustria em 1896 dispenderam-se 5,5 milhões de 
coroas e em 1906, 10,3 milhões. Na Suíça as despesas com as escolas de comércio subiram de 
156:744 francos (1892) a 2.133:169 (1913); com as escolas comerciais de aperfeiçoamento, de 
141:697 francos (1892-1893) a 1.030:434 francos (1913); e com as escolas de altos estudos 
comerciais de 71:735 (1899) a 335:105 francos (1913). As despesas totais da Alemanha com o 
ensino técnico foram em 1902,23,527 milhões de m arcos dos quais 11,503 milhões foram 
pagos pelo Estado. Em França, somente a cidade de Paris, inscreveu no seu orçamento de 
1911 a verba de 2.234:296 francos para o ensino técnico industrial e comercial. 

Estes números demonstram da maneira mais evidente como aqueles Estados procuram 
dotar o seu ensino técnico com recursos cada vez maiores. É que o ensino técnico é o mais 
essencial à vida e ao progresso das nações, porque da sua boa organização depende o desen
volvimento progressivo das maiores riquezas públicas. 

Toda a subsequente legislação não representa um avanço considerável sobre a anterior: 
divisões, sub-divisões, classificações novas, criação de escolas, supressão doutras, e assim nos 
encontramos, neste momento gravíssimo da nossa história, sem uma organização regular do 
ensino técnico, justamente na hora em que já deveríamos estar apetrechados para a luta da paz. 
Não nos é grato o mester de derruir, demonstrando defeitos, antes poderíamos construir, tanto 
mais que em documentos o ficiais está feita acrítica mais exacta do nosso ensino técnico. 
Citaremos apenas o decreto de 20 de Novembro de 1898(2>, e o relatório do Sr. Brito Camacho, 
precedendo o decreto de 23 de Maio de 1911. De então para cá, apesar dos sucessivos e nume
rosíssimos diplomas já citados, foram nomeadas v árias comissões para a reorganização do 
ensino técnico. As propostas da última dessas comissões foram, em parte, adoptadas no pre
sente projecto de decreto. 

É indispensável recuperar o tempo que se perdeu. Todos os países, mesmo durante o estado 
de guerra, melhoraram o seu ensino técnico, criando escolas e oficinas, umas especialmente 
destinadas às indústrias derivadas da guerra, outras como preparação para as horas da paz. A 
França não hesitou em dignificar de modo mais elevado o ensino industrial, criando na sua 
afamada Academia das Sciências uma secção de sciência industrial, secção das aplicações da 

(2) Refere-seao Relatório que acompanha o Decreto de 24 de Novembro de 1898, também incluído neste 
Anexo na pág. 73. 
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sciência à indústria. Consagrou assim uma das profissões de que a sociedade deve colher mais 
proveitoso fruto. 

O problema, cuja resolução se impõe, consiste em dotar o nosso país com um ensino técni
co perfeitamente adaptado às nossas condições sociais e capaz de, em pouco tempo, produzir 
operários, industriais e comerciantes suficientemente instruídos, a fim de podermos sustentar, 
sem sermos esmagados, a luta que vai ter os seus arsenais nas oficinas da indústria e nos escri
tórios do comércio. 

Quais os meios de resolver um problema de tal gravidade? Criando numerosas escolas e 
disseminando-as pelo país? Seria um erro proceder assim. É necessário integrar o ensino no 
espírito popular, adaptá-lo às condições do nosso meio, difundi-lo o mais possível, e criar a 
necessidade da utilização da gente preparada por meio desse ensino. 

Eis o problema e o enunciado das suas soluções, apresentado de modo esquemático como 
convêm, notando que uma separação de tal modo nítida não corresponde inteiramente à reali
dade, em que essas linhas se confundem e se unem em numerosos pontos. 

Integrar o ensino no espírito popular consiste em criar no povo a necessidade desse ensino. 
Criar a necessidade é o primeiro ponto a resolver, e que se prende, desde logo, com a utiliza
ção da gente preparada por meio desse ensino. Desde que o patrão somente procure o operário 
habilitado, o operário terá de se preparar por meio do ensino. São duas soluções perfeitamente 
afins. 

Na massa de gente que pode ser utilizada para a aprendizagem técnica devemos considerar 
os menores e os adultos, estes últimos já empregados na indústria ou no comércio. 

É preciso chamar para a escola a criança e o adulto. A criança atrai-se à escola por meio do 
ensino obrigatório; mas convirá estabelecer, desde já, o ensino técnico obrigatório para todos 
os indivíduos que não se inscrevam num liceu? 

Seria uma medida de grande alcance social, mas cuja aplicação imediata forçaria o Estado a 
organizar rapidamente um número elevadíssimo de escolas técnicas, o que não cabe nos nos
sos recursos financeiros, e para o que nenhuma preparação temos. Não há mestres em número 
suficiente e essa obrigatoriedade, para se tornar efectiva, carecia de que o Estado a tornasse 
prática, o que somente conseguiria dispondo de mestres. 

Mas a criança pode ser atraída à escola, desde que as famílias, para as quais a criança é fre
quentemente um pesadíssimo encargo, vissem na escola uma utilidade imediata. Essa utilidade 
imediata para a familia realiza-se com a cantina escolar, a refeição gratuita dada à criança na 
escola. Este problema é essencial resolvê-lo, porque prende as crianças à escola, evitando-lhes 
os perigos da rua, porque a miséria social é enorme, e a assistência relativamente pouco desen
volvida; todos os directores das escolas sabem muito bem que entre os seus alunos há alguns 
famintos, e a esse propósito são muito elucidativos os relatórios do director da Escola Marquês 
de Pombal, Sr. Marques Leitão, que neles consignou os resultados do seu inquérito directa
mente feito sobre este ponto. É indispensável anexar às escolas para crianças uma cantina. 

Há outros meios de atracção e que consistem no salário pago aos aprendizes que produzem 
alguma cousa; na colocação dos alunos habilitados pelas escolas; e na utilização dos melhores 
alunos por meio de bolsas de estudo, para poderem seguir carreira frequentando cursos mais 
elevados. A bolsa de estudo representa para o Estado a utilização dos melhores e dos mais 
aproveitáveis elementos, e tem um largo alcance como medida de democracia social. Na esco
la, entre filhos de ricos e crianças pobres, não deve existir nenhuma distinção, mas é ao findar 
do curso que a desigualdade se estabelece claramente: uns seguem carreira, outros ficam, e 
entre os que ficam quantos não existem dotados de qualidades que os recomendam para uma 
profissão que exija mais estudo? Não há desigualdade de profissões, em todas a nobreza é a 
mesma; as qualidades aprimoradas do cérebro não vão buscar de preferência os ricos, os afor-
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tunados; e somente pelo cérebro se estabelecem desigualdades entre o s homens. É preciso 
aproveitar os melhores dotados, tornando-os úteis para a sociedade, seleccionando para igua
lar. 

Portanto, para chamar as crianças à escola temos a cantina, o salário para os aprendizes e as 
bolsas de estudo. Tais são, afiguram-se-nos, as soluções práticas desta parte do problema. As 
famílias procurarão levar os filhos à escola técnica, porque esse facto lhes diminui as despesas 
caseiras, e lhes pode ainda trazer um aumento de receita; para as crianças obtêm-se uma ali
mentação melhor, o que é muito para a robustez física da raça, uma instrução regular e de apli
cação prática imeditata, e, no futuro, a entrada na vida real em melhores condições de resistên
cia e com a probabilidade de alcançarem, desde logo, salário razoável. 

A própria criança deve merecer cuidados muito especiais: selecção por idades, selecção 
segundo a robustez física e o grau de desenvolvimento intelectual por meio de exame médico 
repetido, para constatar a marcha do desenvolvimento físico, e como consequência de tudo, 
agrupamentos escolares, separação dos débeis, dos atrasados e dos doentes de espírito cujo 
caminho deverá ser outro, eaqui novamente deverá intervir o Estado tomando a seu cargo 
estes produtos da civilização, estas escórias da fornalha do progresso, muitas vezes aproveitá
veis quando convenientemente instruídas, mas que, abandonadas a si próprias, constituem o 
lastro mais vergonhoso das sociedades, o terreno em que se desenvolverá o alcoolismo e a lou
cura, onde o crime irá buscar os seus prosélitos, e a última degradação social os seus factores 
mais perigosos. Nada disto pode viver de mistura com os indíviduos que, nem pelo físico, nem 
pelas suas características mentais, saem fora da média normal. Mas devemos somente conside
rar os equilibrados, os aproveitáveis, os seleccionados medicamente e que constituirão a massa 
escolar verdadeiramente aproveitável. 

A difusão do ensino consegue-se apenas pela propaganda no seio das classes interessadas. 
Interessar as classes no desenvolvimento do ensino, cooperando nele, demonstrando as suas 
vantagens, somente se alcançará estabelecendo uma ligação estreita das classes com o ensino, 
criando ao lado de cada escola uma comissão unindo essa escola ao meio social, ao meio onde 
a escola deverá produzir os seus frutos. I nteressar as classes de operários e de patrões pelo 
ensino, é difundir o ensino, é fazer a sua propaganda, é adaptá-lo ao meio. 

Um ensino desarmónico com o meio onde deverá realizar-se é axiomáticamente inútil; nem 
merece que a êle consagremos duas linhas. O ensino tem de satisfazer às exigências locais, às 
indicações partidas do meio, sem o que, repetimos, esse ensino será completamente inútil e a 
escola deverá fechar, como tem sucedido a muitas. Radicar o ensino no coração do povo 
somente se conseguirá se o ensino satisfizer a uma necessidade do povo. Reconhecer essa 
necessidade, medir o seu grau de intensidade são problemas importantes, sem dúvida, mas que 
um inquérito bem conduzido e inteligentemente preparado poderá solucionar devidamente. 

Mas o problema oferece ainda uma outra face, a da utilização dos adultos empregados no 
comércio e na indústria. Merecem aperfeiçoar-se no seu ramo, merecem que se faça uma 
selecção dos melhores e que a estes se dêem as condições necessárias para se desenvolverem 
nos graus mais elevados. O interesse das associações de classe convirá despertá-lo; convirá 
ainda ligar essas associações com o ensino técnico. 

Para que o ensino se difunda é mester torná-lo acessível e torná-lo verdadeiramente útil. O 
ensino deverá caminhar da periferia para o centro, da parte mais difundida para a mais elevada 
e superior, da parte mais acessível para a mais dificultosa, da parte mais generalizada para a de 
maior especialização técnica, do operário para o engenheiro, do empregado de comércio para 
o comercialista. Cumpre disseminar largamente o ensino geral e elementar, o mais acessível, 
adaptando-o às condições do meio e reservar para os centros o ensino exigindo melhor apetre
chamento de sciência e de oficina. 
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Tomar o ensino útil é torná-lo prático, é criar técnicos e não parasitas. É fundamental que 
se compreenda bem nitidamente que todo o indivíduo sem competência técnica prática (junta
mos de propósito os dois vocábulos) é uma perfeita inutilidade para o caminhar do progresso, 
para a marcha da civilização, e constitui um peso para o Estado. O país carece essencialmente 
de técnicos e não de diplomados. É pela gente com cérebro, e com cérebro capaz de ser prati
camente utilizado, que uma nação demonstra o seu valor. A nossa instrução até hoje tem sido 
essencialmente destinada a produzir diplomados. Procura-se o diploma e não a competência; 
procura-se o lugar, a competência virá mais tarde. Os alunos saem das escolas sem nenhuma 
competência técnica, mas com profundos conhecimentos decorados, fixados por qualquer 
modo. É preciso acabar de vez com este lamentável estado de cousas, e muito se tem conse
guido recentemente, graças ao desenvolvimento de certos organismos do ensino. É de absoluta 
necessidade que todo o ensino, de cima até abaixo, seja essencialmente prático, isto é, que 
sirva para preparar homens úteis na acepção própria do termo. 

Um ensino útil e prático é proveitoso para o comércio e para a indústria, que não procuram 
nunca os diplomados, mas tam somente os competentes, e constitui uma fonte de riqueza para 
o Estado; um ensino destinado a fabricar diplomados só é prejudicial. 

Tais são as bases em que assenta este projecto de decreto. (...)" 

In Colecção Oficial da Legislação Portuguesa 
Lisboa: Imprensa Nacional, 1919, p. 809-832 
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Documento 16-ESTATÍSTICA D OS ALUNOS DAACADEMINA POLITÉCNICA D O 
PORTO (1837-1910) 

Aí X NOS 

1837-38 
1838-39 
1839-40 

1840-4-1 
1841-42 
1842-43 
1843-44 
1844-45 
1845-46 
1846-47 
1847-48 
1848-49 
1849-50 

1850-51 
1851-52 
1852-53 
1853-54 
1854-55 
1855-56 
1856-57 
1857-58 
1858-59 
1859-60 

1860-61 
1861-62 
1862-63 
1863-64 
1864-65 
1865-66 
1866-67 
1867-68 
1868-69 
1869-70 

1870-71 
1871-72 
1872-73 
1873-74 
1874-75 
1875-76 
1876-77 
1877-78 
1878-79 
1879-80 

120 
112 
88 

60 
46 
54 
68 
81 
82 
39 
71 
76 
103 

91 
90 
129 
129 
133 
158 
132 
119 
158 
193 

248 
182 
142 
117 
100 
91 
76 
92 
117 
91 

90 
98 
109 
107 
88 
101 
95 
102 
113 
121 

163 
177 
139 

105 
81 
101 
110 
146 
142 
60 
125 
149 
189 

165 
172 
221 
245 
261 
296 
253 
223 
321 
395 

462 
321 
283 
237 
224 
199 
177 
211 
247 
193 

204 
221 
227 
246 
235 
256 
256 
244 
285 
303 

123 
121 
97 

81 
58 
63 
77 
86 
91 
(2) 
67 
95 
111 

145 
147 
157 
184 
189 
172 
154 
148 
188 
183 

240 
195 
185 
165 
154 
160 
137 
188 
215 
166 

191 
196 
208 
230 
223 
215 
241 
187 
205 
232 

75,5% 
68,4% 
69,8% 

77,1% 
71,6% 
62,4% 
70,0% 
58,9% 
64,1% 

(2) 
532% 
63,8% 
58,7% 

87,9% 
85,5% 
71,0% 
75,1% 
72,4% 
58,1% 
60,9% 
66,1% 
58,6% 
463% 

51,9% 
60,7% 
64,9% 
69,3% 
68,8% 
80,4% 
77,4% 
89,1% 
86,0% 
86,0% 

9 3 ^ % 
88,7% 
91,6% 
90,6% 
93,7% 
84,0% 
93,1% 
75,7% 
71,7% 
73,9% 

(1) 
3 
8 

1 
4 
5 
4 
3 
4 
(2) 
1 
2 
1 

(3) 
(3) 
4 
2 
3 
7 
9 
5 
14 
15 

28 
18 
8 

1 
1 
1 
5 
1 

2 
1 

4 
7 
18 
23 
9 

(1) 
1,7% 
5,8% 

1,0% 
4,9% 
5,0% 
3,6% 
2,1% 
2,8% 
(2) 
0,8% 
1,3% 
0,5% 

(3) 
(3) 
1,8% 
0,8% 
1,1% 
2,4% 
3,6% 
2,2% 
4,4% 
3,8% 

6,1% 
5,6% 
2,8% 

0,5% 
0,6% 
0,5% 
2,0% 
0,5% 

0,9% 
0,4% 

1,6% 
2,7% 
73% 
8,0% 
2,9% 

40 
53 
34 

23 
19 
33 
29 
57 
47 
(2) 
58 
52 
77 

20 
25 
60 
59 
69 
117 
90 
71 
119 
197 

194 
108 
92 
73 
70 
38 
39 
22 
30 
26 

14 
25 
17 
23 
15 
37 
11 
42 
58 
73 

24,5% 
29,9% 
24,5% 

21,9% 
235% 
32,7% 
26,4% 
39,0% 
33,1% 

(2) 
46,0% 
34,9% 
40,7% 

12,1% 
143% 
27,1% 
24,1% 
26,4% 
39,5% 
35,6% 
31,7% 
37,1% 
49,9% 

42,0% 
33,6% 
32,3% 
30,7% 
313% 
19,1% 
22,0% 
10,4% 
12,0% 
13,5% 

6,8% 
113% 
7,5% 
9,1% 
6,3% 
143% 
42% 
17,0% 
203% 
23,2% 

(cont.) 
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1880-81 
1881-82 
1882-83 
1883-84 
1884-85 
1885-86 
1886-87 
1887-88 
1888-89 
1889-90 

1890-91 
1891-92 
1892-93 
1893-94 
1894-95 
1895-% 
1896-97 
1897-98 
1898-99 

1899-1900 

1900-01 
1901-02 
1902-03 
1903-04 
1904-05 
1905-06 
1906-07 
1907-08 
1908-09 
1909-10 

149 
153 
192 
208 
206 
220 
242 
226 
220 
237 

246 
246 
298 
343 
321 
347 
299 
273 
278 
237 

241 
200 
150 
143 
132 
157 
143 
175 
210 
269 

359 
369 
458 
515 
612 
650 
756 
691 
694 
747 

792 
765 
918 
1058 
983 
1046 
903 
756 
823 
713 

728 
637 
450 
409 
444 
561 
468 
555 
696 
868 

255 
241 
295 
340 
378 
389 
406 
422 
452 
439 

463 
432 
431 
488 
453 
485 
467 
435 
437 
369 

406 
340 
244 
291 
297 
371 
384 
406 
498 
633 

70,4% 
65,0% 
64,4% 
66,0% 
61,8% 
59,6% 
56,4% 
61,1% 
59,4% 
53,8% 

54,2% 
50,6% 
41,0% 
42,5% 
42,5% 
43,0% 
48,7% 
52,0% 
523% 
51,8% 

563% 
50,9% 
56,9% 
71,1% 
73,5% 
75,4% 
82,1% 
73,7% 
71,6% 
72,9% 

8 
26 
54 
18 
5 
47 
78 
34 
115 
120 

95 
173 
245 
234 
195 
159 
123 
121 
108 
91 

81 
97 
56 
22 
15 
33 
39 
46 
65 
37 

2,2% 
7,0% 
11,8% 
3,5% 
0,8% 
7,2% 
10,8% 
4,9% 
15,1% 
14,7% 

11,1% 
20,3% 
233% 
20,4% 
183% 
14,1% 
12,8% 
14,5% 
13,0% 
12,8% 

11,2% 
14,5% 
13,1% 
5,4% 
3,7% 
6,7% 
83% 
8 3 % 
9 3 % 
4,3% 

99 
104 
109 
157 
229 
217 
236 
235 
194 
257 

296 
249 
375 
425 
418 
483 
369 
280 
287 
253 

234 
231 
129 
96 
92 
88 
45 
99 
133 
198 

273% 
28,0% 
23,8% 
303% 
37,4% 
33,2% 
32,8% 
34,0% 
253% 
31,5% 

34,7% 
29,2% 
35,7% 
37,1% 
39,2% 
42,9% 
383% 
33,5% 
34,5% 
35,5% 

323% 
34,6% 
30,1% 
233% 
22,8% 
17,9% 
9,6% 
18,0% 
19,1% 
22,8% 

Fonte: Anuário da Academia Politécnica - ano lectivo de 1879-80, pp. 244-245. 
(Informação relativa ao período de 1837-38 a 1878-79). Para os anos seguintes, os dados foram extraídos 
dos respectivos anuários. 

In. SANTOS, Cândido dos - Universidade do Porto - Raízes e Memória da Instituição. Porto: Universidade, 
19%, p. 152. 

Observações: 
(1) Não houve exames (frequência); 
(2) Não houve frequência por motivos políticos; 
(3) Não houve exames. 
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Documento 17  CADASTRO DO PESSOAL DOCENTE DA ESCOLA INFANTE 
D. HENRIQUE (1894) 
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yf/r^ //**?-. tâ^~ 0^.. <2-*t~^, 4sfre*-i> eí+x-^-, 4sfa*-*> A y i — ..^U 

e{yt4c.xv . *&-& <^^y^^h^ &u-rs&**-&*£> \sfC<— £<f ^*<z^< ***4££o &£t- ? s ? / — 

*~^ 7L. 

éL*^ /^^-/^ucae^Lo St*. Sf? 4e- ftt-y éS£-^j£<~c-*í~* J^**- Í ^ Í ^ * ^ » - ^ <ífé^*£*^-
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?*Uvw«/.. t ^ i X ^ w A ^ ^ A .((SvítfM) ^^luc/UX^», .:;,.;;.. ..vswŵ  

.UXAÍ * ,&^^ r^rYt/'-'f^. r, *> 

' . f i - ' - j ,
1 1 ' ' - V - ,-■' O-f-í 

C&CsÙ>^-}*i 

(feiro ^^xs^^c^ó^ /Ò^Í/^O*^?A^-

^>7 
'KKÍC.A; .;s>.j 

- S ^ V - ^ - í 
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ÍÍAAAT/ 
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. . . . '«'/'wWVWNSí^W r.Al v%Ai., ,j 

~~' ' ... :. _ :. ' ■ :  ■ ■ •    sr~*.N v2>^ft 'V r i 

/£x_0 . <»£« yVftã^ '.-■:■>-~y> tU*CJx^r t^e^. £,<L&*c^<.*^?\et*~e~ts-

/fauces* z ^ //y<^/ZLt 

^ y 4 « ^ 3 ^ ^^L^c^-f^^l' ^> <^C^^. 
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;.:jj:.J 

A. i J . 
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4 »'JJ J , , 

■■t:^j. 

^l^^CO^X^^Cc^'. ' . • ; \ . . . . . : . . j . . . . . 

&Cc 

'.ésCst^LS 

£*st*-Jf 

c^c^t^^pc^l^-r 

jf sise**-'^£^> e^eé~ „ 

'tXlc-vt 

! ?1*'Í^A /VAZO UfUifa\vl Otfl - éft^ttjíp?? <9-íH^ <*^ / Í ^ K > t ^ <£*XC-c? ̂ X
1
- * ' -» -

6
^-^

1
-^* - *^ 

I^X-C/JA/VC**^... &~ísíL* <?c<^-, /***+**>■ J******^£» *="£*- /f/<? — a^~>^> <>C<1M~? ^*-t_i 

&-J%í 
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«*«£*-l.£ 

wcA-ú tAAUX/i ,...*£ v^íí< e-C^-cx^oolzsO, 'C*Ha^ 

^U^^t~€^»^-^ 

. <?£*-

/&UáLA^S><^ /7/2'^ Sff* 

*€^G^^tiM*—X-*e^&^L*<- *ù% st^t**.. if' s?f£*Cst*£^./ 
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"' >4<^* 

?z(yc^ca-^<-' 

•0ue>t^v-o~ &#<^jÁsl>0x/*~0Ó<?- tfécj&^^rt*s?x^*-~*■ • j£^- <&c04^<fa *&--Z/"*^ 

)4^irzs£*>*~£^-*- 0Ót^/f?* ^=~ <y^i > * -

/Z*^*> >**^« <Z*x-<?£v> 

■z££<^ 

fctX* ■£^áu7#?z**>*^- ac/^^^-^^J ^aá^/t^ 
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oc 

. A, 

'CslXJt . . . ^ 5 * - C ^ s£^t-*>~Z-m^t <L<St_^^i_v^fc-«^-c-«-r ^Z.**^ /?£*-^-~-i^C~J--ZO> 

§jLrtsy*WJi> ton,wfa&e* / ^ V A ^ U ? Í ) A ^ Í ^ » ,/&AK?/TV* ^ 7 ^ < ? ^ ^ i * ^ > ^ - ^ 

**» â>t^tsl^i~* 

In Cadastro do Pessoal das escolas 
industriais e de desenho industrial (1894) 
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Documento 18  LENTES E PROFESSORES DO INSTITUTO INDUSTRIAL E 
COMERCIAL DO PORTO (1894) 

ÍÍC/WAXO Sp.Jat\£MLPt?ûiMft. -: _: 

?•<*■«-*<. .Ofc-C í - t .^* - *» 

"~7 

LTwAM/ê/*. . ^ , A \ \ ^ ^S)p*A/l«. _....„•;..—i^iá 

j (ysrfêA.<Lí<*«~y&-/Co-pet*-' out— ftst**/^.^*-*^ aCcxs 3***^ f*^e.&<^>C£^i<*-^> aúA. 

,*<_**< 

^^C-t-r ^t.^e^Lo S&L, a£c*~, 
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<" , y v ..'-": 
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' " ^ t  í  f O^ò^e-is/-* A-CsCeiS "ft ■ *  *  £ / K í í V t .  . 
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\féi £4sC^*^ y^xj^-' &Cc~*^t 
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C~0 
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SJÏ- 0C4-4^t**-* 

- < * 3 " 

'A*-*-^ 

£ J~ &Ce^ J*U^£> jazo/ytfy— *>- "Z* A*' 

yC^fjt^^^. ••sSZp.et. cr-í^t.£^^ <0Z^- s**-*^ A-**~*-~>. 

e^^>0>t^~^í^ s&^/&j£>u/* s^oU^/ét-caSjt^- â?<***^^^^e^~-^A* $&£> 

. y • -— 

0éc^,J^ títU-r/^. 

z 
? 4 . - ^ / ^ # - « - * - t , 

^y& 
*e'<^>£o 

JsL-z<?/l^L.^t^2£* J%^Z t&Zt^^y^-z <af*- <?& 

*** ^t-X^Zf t 

< * í * t A t ^ « « < . '■6 
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\&C<~- C**-e>e-«-^.4Ít-í^» ■T. •. - . . . . . . . . ■ -■ . -.— - . . . 

a&x^, e-jxs-

C I C J V W l / - • ■ c/T/^C/ - lL"c 
^0 
^vOúu/LJ 

fo^Ms- #CL4^, #t.&U~0 aéeus $-*ste4.e.~u> ^e^A^Qycv^> CÍ<-«-«-*->*-Í-*-Í-« <e-

ífy&s^fát,0Ó*4Xs^tJéJ> /^át^€Z' " 
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^/i^eÂ^oie^^^ . (7*-ijk> 

\fcl/£«. J/
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- í%S>>_-

§£A/fS/C/C Wrt/í/^Uàí iXvOC&̂ /tAMC/vOCc/ . . • fí&v^es??*^--/tpCf /L<S*c ^e^e &<_<«_ > ^. c ■ ^ 

**t**~7 /Lca^^X f^a 
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11AAA. 

. « - t - — ^ _ . 

>a &t^t>i.'a~*>*—^r-*-^^ 
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s3U2^ct>iÍ£ 
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!Kc v ICAMSI/< - v. 

<^W*^<.'<^>^-<, •^« -WWSe-U- ' ' - /£*fi>*>—~-<*~-
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£a_ 

• KsCfSAÀJ- .. . »/ OfAAÂJ- .. . " ÏIUXAAJZA/ÏJPC I VíWjtcn; úb&LHf? 

JUUMAAÁXKÃÁ^ /xc ^cA^vcc/Vux ccOCt&onXcí /i^^<^^^ « s ^ ^ ^ ^ t ^ ^ - k ^ <*^ 

! > ^ - * * - * í ~ ^ 
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c UMA/C/ . . . JÍAAÀÁ) C'TrLxA/C^oOCwU) ©JUX/û ^ V/UÁ&U» 

O^/XX^^^AX^^CÍUA^UAX-C 1 á*t^ ̂ ^ 'éh^A^b-s />Us //#rf 
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.y\ChÀM/. - - JVUXAAAÍÍAJ ÁÃAA^iZA^àXà ^JvVCixXsJ&O 

itfle.**-^* ^fK- / w / " 
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^/£^£<^L^<^^^t,£-C^7^e <^~^^a^<jx^t-o.. &e^*^*-r ■£, /i^z-<—. 
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■ y S,.J^uj£L '^L^ce^3c~*> ^d~s 

/Cx*CcZ&Ò. 

O - " 
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A^&-Z?£^^< U^t-^<> é>C£~ / O S # 

tibias 0CC /sTstrf-o? jzs S^x<^e~<x^>C?csír &ti^ /ouists*. 

£Á*^-£&-7 e- <^2^v<í—f 

. ^Í/UJKJ MnÂ/^taAj /XA^inÃyjn^^^y^ . . . . ^ ^ t i ^ . ^^CJ-^y^^^^^^^t^oÁt^^f-^ 
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Í Í » < ^ - /f^CftstAsfi-l-^ >2^J^í<-<t^^O ,***-C-£ A4^—> rft^H^ 

•OCWA/C*? »ftW]UAí? /XA/OC&WVUA^ÍMXJL. . . &y**.&*^ y*- escapo 0&- Z*^/* C4^U^ 

In Instituto Industrial e Comercial do Porto 
-Lentes e Professores (1894) 
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Documento 19 - QUADROS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR (1884-1910) 

1. Frequência escolar (1891-1892 a 1899-1900) - Escolas Industriais e de 
Desenho Industrial 

3217 
3491 220 6,83 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. Guarda: [s.n], 1993, p. 148. 

2. Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial - Inscrições de alunos, em ambas as 
circunscrições, por tipos de escola e por sexos, nos anos lectivos de 1892-1893 a 1899-1900 

Fonte: Annuario Estatístico de Portugal, 1900. 
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3. Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial 

alunos, por sexos, em ambas as circunscrições, nos anos 
lectivos de 18841885 a 18901891 

. ! . . . ■ ; " . ; ■ ■ • . . > ■ , . : 

- A N 0 S R 
LECTIVOS 

ALUNOS: 

II M HM 

Fonte: Annuario Estatístico de Portugal, 1892 e BENEVIDES, Francisco 
da Fonseca, Relatório sobre as escolas industriais e de desenho 
industrial de Circunscrição do Sul. 

4. Frequência Escolar do Ensino Liceal e do Ensino Técnico (19001910) 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso  A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 - Contributo 
para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n.], 1993, p. 160. Adaptado. 
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5. Frequência Escolar (1884-1900). Escolas Industriais e de Desenho 
Industrial 

Fonte: Annuário Estatístico de Portugal 1875 a 1900. 
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20QUADROS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR NA CIRCUNSCRIÇÃO DO 
NORTE 

1. Frequência nas Escolas da Circunscrição do Norte (18841885 a 1890

1891). Escolas Industriais e de Desenho Industrial. 

. . s — . ■ — — • 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso  A Escola Avelar Brotero 1884  1974 
 Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n], 1993, p. 137. 

2. Escota Industriais e Escolas de Desenho Industria, ^ ^ " T ^ ^ ' 
Alunos por tipo de escola e por sexos, nos anos lectivos de 18841885 a 189018ÍH. 

i - ■ ...■„..,-].^.',-;/■■,■■■■■ ,■■:■-'■ : .■■■>■■■;:.-.;:■ ■■■•■' ■■■ -
 ; ■' ■■•■■.-.■■■.■-■- "■ . ' : " ■ 

ALUNOS 
a^Bfey.,a:i; T'^^W^

17
^: ~: 1 Ã l l f l 

Fonte: Relatório sobre as Escolas industriais e de desenho industrial da Circunscrição do Norte, 1890  1891. 
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4. Frequência nas Escolas da Circunscrição do Norte (1891-1892 a 1899-
-1900). Escolas Industriais e de Desenho Industrial 

1891 «A 1437 
>.v.. >M 1583 146 10,16 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [sn.], 1993,p. 150. 

5. Movimento Escolar nas Escolas da Circunscrição do Norte (1892-1893 a 
1899-1900) 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n], 1993, p. 503. 
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6. Movimento Escolar nas Escolas Industriais e Escolas de Desenho 
Industrial da Circunscrição do Norte (1891-1892 a 1899-1900) 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 -1974 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n], 1993, p. 151. 

(a) Estes dois valores exigem correcção ainda que obtidos a partir do Anuário Estatístico de Portugal, 1900 
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Documento 21 - QUADROS DA FREQUÊNCIA ESCOLAR NA CIRCUNSCRIÇÃO DO SUL 
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2, Frequência nas Escolas da Circunscrição do Sul (18841885 a 18901891). 
Escolas Industriais e de Desenho Industrial. 

■:í.::•>*■■■ ■ —  S  v 
ANOS 

LECTIVOS 

' = ] 

VA«ÍÍM;ÕJ2S ■:í.::•>*■■■ ■ —  S  v 
ANOS 

LECTIVOS 

' = ] 

iRlQ 1 « IA : 

,  : 1 8 f 4  W . ■.■," 403 

188586 546 143 35,48 

188687<» 493 53 9 ,70 

188788 635 142 28,80 

l s "' 1094 459 72,28 

1398 304 27,78 

1890 91 2168 770 55,07 

188485 | 403 
189091 2168 1765 437,96 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso  A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n.], 1993, p. 138. 

(1) Neste ano lectivo (1886/87) não foram considerados os 57 alunos da Escola de Angra do Heroísmo. 

3. Frequência Escolar nas Oficinas das Escolas da Circunscrição do Sul (18841885 a 
18901891) 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso  A Escola Avelar Brotero 1884  1974 - Contributo 
para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n.], 1993, p. 140. 
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5. Frequência nas Escolas da Circunscrição do Sul (1891-1892 a 1899-1900). 
Escolas Industriais e de Desenho Industrial 

1780 
IS 1908 128 7,19 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 
- Contributo para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n.], 1993, p. 150. 

1974 

6. Movimento Escolar nas Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial da 
Circunscrição do Sul (1891-1892 a 1899-1900) 

Fonte: MARTINHO, António Manuel Pelicano Matoso - A Escola Avelar Brotero 1884 - 1974 - Contributo 
para a história do ensino técnico-profissional. 
Guarda: [s.n], 1993, p. 151. 

a) Estes valores resultam de apuramentos parcelares registados por C. Leitão, ob. cit. pág. 42-43, mas o somatório de aprovações e reprova
ções que apresenta é inferior em 419 exames ao total de exames por ele apurado. 
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Documento 22 - PENAS APLICADAS A ALUNOS DA ESCOLA INFANTE 
D. HENRIQUE (1898-1910)(1) 

Livro das penalidades impostas aos alumnos 
N° l 

O alumno n° 117, Annibal Maria, foi castigado, nos termos do art° 53 do 
Regulamento, com a pena de reprehensão registada, por ter atirado intencional
mente com um pedaço de folha de Flandres ao Guarda-Fiel. 
Porto, 15 de Março de 1898 
O Director, 
Alfredo José Torquato Pinheiro 

Tendo o alumno n° 50, Manuel Rodrigres [sic] da Silva faltado ao devido respei
to na aula de Lingua franceza, não só hoje 28 do corrente, mas também por 
outras vezes, em que foi admoestado pelo respectivo professor, foi-lhe applicada 
a pena registada de expulsão durante cinco dias úteis, a contar do dia 29 do cor
rente. 
Porto, 28 de Março de 1898 
O Director, 
Alfredo José Torquato Pinheiro 

Nos termos do artigo 53° do Regulamento, foi applicada a pena de oito dias úteis 
d'expulsao, a contar d'hoje, ao alumno n° 219, Adolpho Affonso, em razão do 
seu mau comportamento nesta escola. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 10 de Novembro 1898. 

O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

(1) Documento retirado do Livro das penalidades impostas aos alumnos. 
Manteve-se a ortografia original 
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Por se ter comportado mal na aula de Arithmetica e Geometria, foi imposta a 

pena de dez dias de expulsão ao alumno n° 406, Antonio Nunes da Palma. 

Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 29 de Novembro 1898. 

O professor-secretario, 

Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Ao alumno n° 75, Annibal Maria, foi imposta a pena de oito dias úteis de expul
são, a contar d'hoje, por ter maltratado um alumno menor d'esta escola. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 7 de Dezembro 1898. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

O conselho escolar, em sessão d'hoje, deliberou propor superiormente a applica-
ção da pena d'expulsão pelo anno lectivo corrente o alumno n° 262, João Pinto 
de Magalhães Peixoto, por haver ferido h ontem de noite, o guarda-jornaleiro 
d'esta escola, Antonio de Sousa Amorim. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 11 de Janeiro de 1899. 

O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Conformando-me com uma proposta do Snr professor Soà e usando da auctori-
zação que me confere o artigo 54° do Regulamento, castiguei com oito dias de 
expulsão da aula de Desenho Architectonico o alumno Carlos Augusto de Castro 
por ter alliciado os seus condiscípulos para faltarem á referida aula, dando-lhes a 
informação falsa de que a illuminação estava hoje má. 
Secretaria da Escola Infante D. Henrique, 20 de Novembro de 1899. 
O Director, 
Alfredo José Torquato Pinheiro 
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Tendo averiguado que os alumnos da aula de Desenho Architectonico, todos os 
que trabalham na salla da frente, Snr José Ferreira Moutinho, José Alves Corrêa, 
Augusto dos Santos Costa, José Francisco da Silva, José da Silva Carvalho, 
Manuel Lopes de Sousa e Manuel Gomes de Pinho continuaram depois de resta
belecida em boas condições desde sabbado a illuminação de toda a escola e por
tanto dessa salla, a parede que estavam fazendo ha dias allegando illuminação 
insufficiente; uzando da attribuição que me confere o art0 54° do Regulamento, 
castiguei com a pena de reprehensão registada os referidos alumnos pelo facto de 
manterem ainda hontem, segunda feira, já sem motivo nem sequer pretexto, uma 
parede que não pode deixar de ser considerada uma manifestação collectiva de 
censura á Direcção da Escola, tendo aliás a mesma Direcção empregado desde o 
principio os meios ao s eu alcance para descobrira causa da má illuminação e 
faze-la restabelecer em boas condições. 

Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 21 de Novembro de 1899. 
O Director, 
Alfredo José Torquato Pinheiro 

Foi applicada a pena d'expulsão por dois dias úteis, a contar de 14 do corrente, 
por fazerem distúrbios na aula de Desenho elementar, aos alumnos n° 172, 
Salvador da Conceição, e n° 304, João Gomes Maia. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 13 de Maio de 1903. 

O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi imposta a pena d'expulsao por seis dias úteis, a contar de 14 do corrente ao 

alumno n° 82 d'esta escola, Alberto Thomaz, em virtude do seu mau comporta

mento. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 13 de Maio de 1903. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 
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Aos alumnos d'esta escola, n° 287, José Joaquim, e n° 184, Manoel Augusto 
Pedroso, foi imposta a pena de quatro dias úteis d'expulsão, a contar de 17 do 
corrente, por terem dado, na secretaria, de combinação, informações reconheci
damente falsas. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 15 d'Outubro de 1904. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi imposto ao alumno n° 394, Francisco Lopes de Carvalho, a pêna d'expulsao 
da Escola por quatro dias, por ter tido mau comportamento na aula d'Arithmetica 
e Geometria. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 19 de Janeiro de 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada a pêna indicada no artigo 53°, 2o, doRegulamento(reprehensão 
registada) aos alumnos d'esta escola, n° 90, Arthur Salgado, e n° 204, Joaquim 
Martins da Silva, por terem, na noite de 22 do mez proximo-findo, desrespeitado 
o guarda civil em serviço nesta escola. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 1 de Março de 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

O alumno n° 467 Rodrigo Coelho da Silva, foi castigado com três dias d'expul
sao da Escola, por ter faltado ao respeito ao guarda João Bernardo Barreira. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 28 de Março de 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 
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Foi imposta a pena d'expulsao por oito dias úteis, a contar d'hoje, aoalumno 
d'esta escola n° 280, Francisco Lopes de Carvalho, por mau comportamento. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 15 d'Outubro de 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Por continuar a ter mau procedimento, foi imposta a pena d'expulsao durante dez 
dias úteis ao alumno n° 280, Francisco Lopes de Carvalho. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 26 de Novembro 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Por ter aggredido um seu condiscipulo, foi imposta ao alumno n° 458, Antonio 
Alves Junior, a pena de reprehensão e suspensão por um dia. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 12 de Desembro 1906. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada a pena d'expulsao por dois dias, por ter aggredido um seu condis
cipulo dentro do edificio da escola, ao alumno n° 13, Agostinho de Sousa Santos. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 16 de Janeiro de 1907. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada a pena de dois dias de suspensão ao alumno d'esta escola, n° 453, 
Emílio Pereira de Carvalho, por ter faltado, na aula d'Arithmetica, ao respeito ao 

professor sr. J. Maximino de Carvalho 
Porto, 22 de Fevereiro 1907 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 
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Foi applicada a pena de cinco dias d'expulsão da aula de Desenho elementar ao 
alumno do Curso Industrial, 2o anno, n° 108, Augusto Joaquim da Costa 

Carvalho, por ter tido mau procedimento na referida aula. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 18 d'Outubro 1907. 

O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada ao alumno n° 300, Joaquim dos Santos Vizeu, a pena de expulsão 
d'esta escola por dez dias úteis, em consequência de, pelo menos, pois mais não 
se pôde provar, ter-se salientado, entre muitos outros aluirmos, cujos nomes não 
chegaram ao conhecimento do Sr. Director, em offensas a umboletineiro, que 
veio á Escola em serviço, quando este, depois de ter sido maltratado no pateo 
exterior e ter perdido, por causa d'isso, dois telegrammas, voltou ao átrio. Foi 
applicado o máximo da pena, que está na alçada do sr. director, tendo em consi
deração as circumstancias aggravantes de ter vindo o boletineiro em serviço e de 
ser o alumno Vizeu reincidente em mau comportamento, sendo um dos princi
pais, se não o principal d'entre os que prejudicam a ordem e socego d'esta esco
la. Foi avisado o referido alumno de que, se aggravar a sua situação com desobe
diência ás determinações do sr. director, ou com tumultos, desordens e offensas a 
quem quer que seja, será proposta a sua ex.a, o Ministro, a sua expulsão definiti
va, sem prejuizo da acção policial, se ella fôr absoluctamente necessária. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 29 d' Outubro 1907. 
O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi castigado o alumno n° 114, Hernâni Ferreira Leça, com oito dias d'expulsao 
das aulas, por ter desobedecido e faltado ao respeito ao guarda Mendes. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 7 de Novembro de 1907. 

O secretario, 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 
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Foi castigado o alumno n° 8, Francisco Antonio da Silva, com oito dias d'expul-

são das aulas, por ter insultado o guarda-fiel Machado quando este o mandava 

entrar para a aula de Physica. 

Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 7 de Novembro de 1907. 

Adolpho Barroso Pera. Salazar, secretario 

Foi castigado o alumno n° 441, Annibal Barbosa Cardoso, com dez dias d'expul

são de todas as aulas em que está matriculado, por ter insultado o guarda-fiel 

d'esta escola, Machado. 

Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 7 de Novembro de 1907. 
O secretario 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Por proposta do sr. director d'esta escola, approvada superiormente (ordem de 

serviço n° 511, de 26 de novembro), precedendo consulta do conselho escolar, 

foi expulso definitivamente d'esta escola o alumno n° 300, Joaquim dos Santos 

Vizeu. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 27 de Novembro de 1907. 

O secretario 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada a pena de reprehensão registrada, por ter aggredido um seu condis-
cipoulo, [sic] ao alumno n° 22 d'esta escola, Augusto Fernando Moreno. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 3 de Dezembro 1907. 

O secretario 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Foi applicada a pena d'expulsão por dez dias úteis, pelo seu mau comportamento 
na aula d'Arithmetica e geometria, ao alumno n° 160, José dos Anjos. 
Secretaria da Escola Industrial "Infante D. Henrique", 17 de Novembro de 1908. 
O director interino 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 
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Por ter insultado o guarda-fiel d'esta escola, foi applicada a pena d'expulsão por 

oito dias úteis ao alumno n° 67, Carlos Domingos d'Araújo. 
Secretaria da Escola "Infante D. Henrique", 26 de Janeiro 1909. 

O director interino 
Adolpho Barroso Pereira Salazar 

Applique! a pêna d'expulsao por seis dias ao alumno n° 275, Adriano Marques 

Nunes, pelo seu mau comportamento na aula de Desenho elementar. 

Secretaria da Escola Infante D. Henrique, 27 de Janeiro 1910. 

O director interino 

Adolpho Salazar 

Appliquei a pêna d'expulsao da Escola por dez dias úteis ao alumno n° 606, 

Boaventura Armando Ferreira, por ser mal comportado. 

17 de Novembro de 1910. 

O director 

Adolpho Salazar 

Appliquei a pêna d'expulsao da Escola por dez dias úteis ao alumno n°606, 

Boaventura Armando Ferreira, por ser mal comportado. 

17 de Novembro de 1910. 

O director 

Adolpho Salazar 

Appliquei a pêna d'expulsao da Escola por dez dias úteis ao alumno n°261, 

Illydio da Silva, por ser mal comportado. 

17 de Novembro 1910. 

O director 

Adolpho Salazar 
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Documento 23 - ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA PASSOS MANUEL 
(1884-1887) 

1. Mapa dos alunos matriculados na Escola de Desenho Industrial "Passos Manuel", em 
Vila Nova de Gaia, no ano lectivo de 1884-1885 

1 

Fonte: LEITÃO, José Guilherme de Parada e Silva - Relatórios sobre as Escolas Industriais e de Desenho 
Industrial da Circunscrição do Norte (1884 - 1885 a 1886 - 1887). Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, 
p. 26. Adaptado. 
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Documento 24 - ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FARIA GUIMARÃES (1885-1887) 
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Documento25-MAPAS DO APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA 
ESCOLA FARIA GUIMARÃES (1885-1887) 

1. Mapa dos alunos matriculados e examinados na Escola de Desenho Industrial "Faria 
Guimarães", no Bonfim, distribuídos por naturalidades, no ano lectivo de 1885-1886 

Industriais e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte (1884 -
- 1885 a 1886 - 1887). Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 63. 

2. Mapa dos alunos inscritos e examinados na Escola de Desenho Industrial "Faria 
Guimarães", distribuídos por naturalidades no ano lectivo de 1886-1887 

Fonte: LEITÃO, José Guilherme de Parada e Silva - Relatórios sobre as Escolas 
Industriais e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte (1884 -
-1885 a 1886 -1887). Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 109. 
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Documento 26MAPAS DO APROVEITAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA 
ESCOLA PASSOS MANUEL (18851887) 

1. Mapa dos alunos matriculados e examinados na Escola de Desenho Industrial 
"Passos Manuel", distribuídos por naturalidades no ano lectivo de 18851886 

Fonte: LEITÃO, José Guilherme de Parada e Silva  Relatórios sobre as Escolas 
Industriais e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte (1884 

1885 a 1886-1887). Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 60. 

2. Mapa dos alunos inscritos e examinados na Escola de Desenho Industrial "Passos Manuel", 
em Vila Nova de Gaia, distribuídos por naturalidades, no ano lectivo de 18861887 

NATLIRALIDADES Inscritos Examinados 

• DÎSÏRITQS M:
: ,: F  , 

:i:
rM"::

::
* 

M ' F ; : 
1 
.H ■ ' 

Aveiro í í 1  1 

Porto 68  68 14  14 

Viana 2  2 1  1 

Viseu 1  1 1  1 

. - ■ ■ '  ' ^ 

lstrangeiros: 

Brasil 1 1 1 1 

TOTAL ■,.'"73";\ ,; /'"rV".' ■ ■';/d 73.',; /.: 18 ■ / " ' ■ : . , ; 1   ' ^ 18 

Fonte: LEITÃO, José Guilherme de Parada e Silva  Relatórios sobre as Escolas 
Industriais e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte (1884 - 1885 
a 1886 -1887). Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 106. 
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