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Resumo 

Este Relatório surge no âmbito do programa de Estágio realizado no Museu do ISEP, 

foram selecionados 4 objetos emblemáticos da Coleção de Topografia: Fio-de-prumo, Fita 

métrica, Nível de Egault e Teodolito de Casella. Este estudo pretende demonstrar a 

importância e relevância destes objetos para o trabalho de levantamento de plantas 

topográficas, sobretudo no contexto letivo das instituições antecessoras do Instituto Superior 

de Engenharia do Porto (ISEP). 

  O estudo baseou-se na recolha de informação realizada pelo Museu do ISEP, existente 

no Arquivo Histórico do ISEP, no Fundo Bibliográfico Antigo e na Biblioteca desta 

instituição. Desta recolha, constam vários documentos relevantes como: atas de conselho 

escolar, decretos-lei, portarias, correspondência, programas das cadeiras de topografia e 

desenho topográfico, tirocínios de alunos, catálogos de fabricantes de instrumentos, livros de 

topografia, entre outros.    

Não foi possível estudar esta coleção no seu todo, dada a sua dimensão e por carecer, 

toda ela, de estudo, até mesmo de algumas intervenções de restauro e conservação. Ao optar-

se apenas por estes objetos, para que se possa apresentar uma proposta de inventariação 

válida e, se possível relevante, recorrendo a modelos de estudo de coleções e de normas 

museológicas.  

 

Palavras-chave: Museus universitários; gestão de coleções; estudo de coleções; Topografia; 

fio-de-prumo; fita métrica; nível de Egault; teodolito de Casella. 
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Abstract 

This Report arises from the internship that took place in ISEP Museum, were selected 

4 emblematic objects from the Topography Collection: Plumb line; Measuring tape; Egault 

type level; Casella theodolite. This study intends to prove the relevance to topographical 

survey, especially in the academic context of Instituto Superior de Engenharia do Porto 

(ISEP) predecessors. 

The study is based in the information collected by ISEP Museu, in the Historical 

Archive, Ancient Bibliographic Deposit and Library of this higher education institution, were 

consulted several relevant documents like: school council minutes, law decrees, ordinance, 

correspondence, discipline programs of topography and topography drawing, students 

internship, manufacturer catalogs of instruments, topography books, among others.  

It was not possible to study this collection as a whole, given its size and not study, 

even of some restoration interventions and conservation. When choosing only these objects, 

so that you can present one inventory proposal valid and if possible relevant, using collection 

study models and museological standards. 

 

Key-words: University museums; collections management; collection studies; topography; 

plumb line; measuring tape; Egault type level; Casella theodolite.  
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Introdução 

O Estágio realizado no Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), 

durante o 2.º ano do Mestrado em Museologia, teve a orientação da Professora Doutora Alice 

Semedo e a coorientação da Doutora Patrícia Costa, Diretora desse museu. Tendo em vista o 

estudo da Coleção de Topografia, este Relatório apresenta uma proposta de inventariação, 

para a qual selecionados apenas alguns objetos, os quais se julgou serem os mais 

representativos para os trabalhos de campo de antigos professores e alunos, no levantamento 

de plantas topográficas. 

Esta coleção encontra-se toda ela na reserva técnica do Museu do ISEP desde julho 

de 2018, altura em que foi transferida do Departamento de Engenharia Civil para o museu. 

Em outubro de 2019, no âmbito da unidade curricular de Estudo e Gestão de Coleções, foi 

feita a primeira visita e contacto com este espaço museológico, realizando-se um primeiro 

trabalho acerca da “Bússola de Mineiro” (com eclímetro), da referida coleção para avaliação 

da referida unidade curricular, o interesse por esta temática começou aí. 

Quanto à metodologia adotada, procura-se desenvolver um estudo que explore as 

múltiplas facetas dos objetos, analisando o seu contexto e importância para o ensino da 

Topografia na instituição, bem como, a relevância que pode ter para o próprio discurso e 

missão do museu. Para cumprir tal desígnio, será recolhido um conjunto variado de 

informações, tendo à partida, a perfeita noção, de que nem tudo estará disponível.  

Recorrendo às vantagens de análise proporcionadas pelos modelos de estudo de 

objetos, propostos por Susan Pearce e de McClung Fleming, esboça-se a sua aplicação, 

adaptando-os a esta investigação. Desenha-se um mapa do percurso de investigação, que 

explora múltiplas camadas de informação dos objetos, nem sempre visíveis ao olhar 

despreparado e desconhecedor. 

Num primeiro capítulo procede-se a uma contextualização teórica; do Estudo de 

Coleções, de modo a compreender conceitos, métodos de trabalho e investigação associados 

às coleções museológicas, à luz do que já foi sendo estudado por autores e investigadores de 

referência. Sendo relevante explorar conceitos e noções como: coleções e objetos científicos, 

museus de ciência (ensino superior), cultura material científica; tanto no contexto 

internacional como nacional, permitindo um efetivo enquadramento da Coleção de 

Topografia. 



2 

No capítulo seguinte, contextualiza-se historicamente o Ensino Industrial na cidade 

do Porto, tendo como ponto de partida o ano de 1852, ano da criação da Escola Industrial 

Portuense e os estudos já realizados sobre o assunto, nomeadamente os de Patrícia Costa. 

O terceiro capítulo incide na temática da Topografia, introduzindo o conceito e 

história, e referindo-se à sua aplicabilidade, ao levantamento e desenho topográfico de 

plantas. No ponto seguinte, é feita uma retrospetiva do Ensino da Topografia desde o Instituto 

Industrial até à atualidade, tendo sobretudo em vista o conhecimento do programa das 

cadeiras e cursos onde eram lecionadas. A análise dos Relatórios de Estágio (Tirocínios) dos 

alunos forneceu a perspetiva profissionalizante, dos saberes adquiridos durante a formação e 

quais os instrumentos e utensílios topográficos a que mais se recorria. 

A partir deste elo de ligação, a pesquisa incide sobre os objetos da Coleção de 

Topografia selecionados: Fio-de-prumo, Fita métrica de aço, Nível de Egault e Teodolito de 

Casella. Sendo aqui exploradas as múltiplas camadas de informação dos objetos, que 

permitem um preenchimento mais conhecedor das respetivas Fichas de Inventário, conforme 

indicado pelas Normas de inventário ciência e da técnica – normas gerais e pelo Regulamento 

do Museu. 

O quarto capítulo do Relatório foca-se nas atividades realizadas durante o estágio, 

para além do estudo da Coleção de Topografia, foram ainda iniciadas duas atividades 

relacionadas com as tarefas do Museu do ISEP. A primeira teve lugar no Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) e relacionou-se com o início do processo 

de inventariação de alguns objetos pertencentes ao antigo Museu Industrial e Comercial do 

Porto. A segunda refere-se ao acompanhamento de um processo de doação ao Museu do 

ISEP, mais concretamente o Espólio documental de um antigo aluno do Instituto Industrial 

do Porto, o Engenheiro Cardoso Ferreira.  

Apesar das limitações inerentes ao contexto atual de pandemia, foi possível concluir 

o estágio no museu. O qual serviu sobretudo como local de consulta de bibliografia e outros 

documentos relevantes para a elaboração da componente teórica, bem como espaço de 

contacto com os próprios objetos de estudo, sobretudo na reserva técnica. A presença diária 

no Museu proporcionou ainda um conjunto de aprendizagens, que merecem ser consideradas 

e analisadas neste último capítulo.  
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Conceitos relacionados com o Projeto de Estágio 

1. Justificação dos conceitos selecionados 

É importante começar por perceber o que é uma coleção, o seu contexto e o valor que 

lhe está associado, ou seja, o que esta pode representar para o discurso do próprio museu. 

Começando por descobrir os processos e os agentes responsáveis pela formação da mesma, 

tornar-se-á possível compreender como a mesma chegou à instituição. 

Estudar uma coleção, é estudar os seus objetos de forma individual, tal preceito 

implica estudar a forma como os mesmos foram produzidos e recolhidos. E no caso das 

coleções científicas, de museus universitários ou do género, é expectável que estas tenham 

sido reunidas na sua maioria por docentes, servindo tanto para estudo, como para pesquisa. 

Incorporando o estudo ou a prática científica na chamada cultura material, temos um 

meio que contribui para contar a história da ciência. Nesse sentido, museus de ciência e 

museus universitários são conceitos que importa conhecer, pela finalidade com que foram 

criados ou como reuniram as suas coleções. 

Nesses museus encontram-se instrumentos científicos, que demonstram e auxiliam na 

explicação de teorias, conceitos, leis; materializando a atividade científica. Estes 

instrumentos fazem assim parte da cultura material científica. 

2. Objetivos 

Pretende-se estudar a Coleção de Topografia do Museu do ISEP, adquirida para 

apoiar as aulas práticas de Topografia do antigo Instituto Industrial do Porto, instituição de 

ensino antecessora do ISEP, tratando-se por isso de peças anteriores a 1974. A estratégia de 

trabalho assenta na elaboração do inventário destes objetos, contextualizando os processos 

de produção e aquisição em contexto escolar. Além disso, serão descritos conceitos 

científicos subjacentes, tendo em conta a sua utilização prática. 

A coleção é composta por dezenas de instrumentos e utensílios como, por exemplo: 

teodolitos, fio-de-prumo, pranchetas, cadeias de agrimensor e níveis. A mesma encontrava-

se no Departamento de Engenharia Civil, estando por estudar na sua totalidade, não sendo 

possível neste trabalho estudá-la na sua totalidade, serão selecionados apenas 4 objetos de 
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forma o mais simbólica possível. 

Tendo em conta que nesta coleção existem alguns objetos repetidos e sabendo que o 

mesmo objeto pode ganhar significados distintos no museu, a seleção dos mesmos deverá 

também obedecer ao seu valor documental. 

Os objetos selecionados representam determinadas temáticas e práticas da 

Topografia, permitindo até estabelecer a ligação entre o ensino do passado e do presente. 

Existindo instrumentos e utensílios que evoluíram tecnologicamente ou foram substituídos 

por outros, os princípios científicos que representam, pouco ou nada terão mudado. Nesse 

sentido, este estudo será um pequeno contributo para a interpretação desta coleção científica. 
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Capítulo 1 -  Estudo e Gestão de Coleções 

1.1.  Estudo e Gestão de Coleções 

Consultando alguns autores, que estudaram o assunto “coleção”, verifica-se a não 

existência de uma definição clara e unanime da mesma, a qual permita distinguir o espólio 

de um museu, de objetos acumulados por indivíduos ou outras entidades.  

Segundo Stephen Williams, as definições que poderão ser mais viáveis são as de Case 

e Burcaw. Para Case, uma coleção trata-se sobretudo de espécimes de objetos, de documentos 

e dados que se encontram ao cuidado dos museus. Williams argumenta que Burcaw vai mais 

além, acrescentando que estes objetos, colecionados pelo museu, terão sido adquiridos e 

preservados pelo seu valor potencial, por se tratarem de exemplares únicos ou serem 

materiais de referência, podendo ainda deter um valor estético e até mesmo uma importância 

educacional, que merece ser considerada (Williams, 2004, p.38). 

Se as coleções resultam do gosto estético dos seus colecionadores ou daqueles que as 

reuniram. São ainda, na opinião de Susan Pearce (1994), uma demonstração do conhecimento 

histórico e científico dos mesmos. Como é dito pela autora, a posse de uma coleção confere 

um certo prestígio aos seus proprietários, sendo a prova do seu bom gosto, da sua curiosidade 

intelectual, ou da sua riqueza e generosidade (Pearce, 1994, pp.163-194). Assim, os espólios 

preservados pelos museus deverão ser compreendidos como algo que não surgiu 

aleatoriamente, podendo ter associados a eles documentos, que lhe conferem informação útil, 

até a forma como estão organizados, por grupos de objetos, é relevante para a sua 

compreensão. Para esta autora, as condições anteriores são aquilo que define uma coleção  

Alice Semedo (2010) considera que, a exploração das histórias referentes aos objetos 

ajuda na compreensão dos conhecimentos produzidos em torno das coleções e as mudanças 

ocorridas ao longo do tempo, podendo estas adquirir um significado especial, em vez de um 

propósito utilitário, um objeto de coleção normalmente é mantido para pesquisa, exibição, 

educação ou possível investimento (p.308). O estudo do percurso dos objetos, desde a sua 

produção até ao momento da sua recolha pelo museu, permite associá-los com pessoas e com 

o lugar que ocupam na coleção. Para Alberti (2005, pp.559-571), esta “biografia dos objetos” 

é essencial para um discurso museológico que se foca no uso de itens assim que estes se 

juntam à coleção, em oposição à simples disposição por classificação ou analítica.  
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Williams (2004) salienta a importância da organização dos objetos de uma coleção, 

como forma de distinguir certas coleções, especialmente aquelas dispostas de forma 

aleatória, mas com itens relacionados, considerando ainda que os objetos das coleções dos 

museus devem ter um valor comunitário reconhecido (p.44). Tal como afirma Pearce (1994), 

toda a coleção é vista como algo mais do que simplesmente a soma de todos os objetos. Esta 

adquire um determinado valor e tornando-se mesmo parte da identidade do colecionador 

(p.159).  

 O valor dos objetos, sobretudo por aquilo que representam, é determinante para a 

escolha do método expositivo das coleções, ditando mesmo as condições para a sua 

interpretação. Embora, Hall advirta que nem sempre tal se verifica (1987, p.135). Sendo certo 

que a presença das coleções nos museus lhes conferem um estatuto particular (Silverstone, 

1998, p.35). Isto é, único, significativo e representativo. 

1.1.1. Gestão de coleções 

Segundo Alice Semedo (2005) as coleções são o atributo que define os museus, 

encontrando-se no coração de todas as atividades museológicas, possibilitando aos museus 

alcançar um crescimento de acordo com a qualidade da sua gestão. Simultaneamente são um 

importante recurso para os historiadores, incluindo nos museus de ciências físicas e 

tecnológicas, já que apenas uma pequena parte dos instrumentos foram investigados, tendo a 

grande maioria servido como instrumentos pedagógicos, de manufatura, ensaio de 

laboratório ou prática profissional e industrial (p.310). 

Para Pearce (1994) a gestão de coleções abrange as políticas e práticas afetas aos 

objetos museológicos, nomeadamente a aquisição, alienação, documentação, investigação, 

reserva, exposição e demais aspetos relacionados com a movimentação dos objetos. É 

também responsável pela definição de códigos de boas práticas para os profissionais dos 

museus. 

Neste sentido, e segundo Andrew Roberts, a gestão de coleções corresponde a todos 

os trabalhos que possibilitam a preservação do acervo museológico, no seu controlo físico e 

intelectual, bem como na exploração do mesmo. Este autor considera que a gestão de 

coleções engloba as políticas e procedimentos relacionados com o acesso, controlo, 

catalogação, utilização e seleção da informação, aquisição e empréstimo de objetos ao 

cuidado de um museu, relacionados com a disposição física das peças e transporte dos objetos 
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(Roberts, 1988, p.1, citado por Loureiro, 2008, p.107). 

Alexandre Matos (2007) salienta o registo e a documentação das coleções de 

importância fundamental, enquanto instrumentos ao serviço das mais diversas ciências cujo 

objeto de estudo é a cultura material, mas também, ao serviço de todas as tarefas 

desenvolvidas no trabalho diário no museu. Estas tarefas estão, por isso, entre os principais 

objetivos dos museus (p.20).  

A Gestão da Coleção trata-se assim de um instrumento essencial para o estudo e 

inventário de objetos, por abranger as políticas e práticas museológicas. Para a inventariação 

da Coleção do Topografia do ISEP, isso torna-se relevante no que diz respeito ao processo 

de investigação que deverá ser levado a cabo, no tratamento e preenchimento da 

documentação associada. As boas práticas que devem ser seguidas pelos museólogos, com o 

objetivo de uma melhor e mais eficiente preservação do acervo, é um trabalho de gestão. 

Gerir é planear, organizar e controlar; gerir uma coleção é um trabalho que deve começar 

pelo processo de inventariação, pois só poderão ser tomadas decisões acertadas, se 

conhecermos a fundo as coleções e o que estas representam para o museu.  

1.1.2. Coleções científicas 

Segundo Boylan (2007) as coleções de objetos de ensino já existiam na Alta Idade 

Média, compostas por livros, manuscritos, retratos e arte sacra; surgem igualmente coleções 

de instrumentos para cálculo, musicais e astronómicos. A partir do século XIII torna-se 

possível conhecer estas coleções, através de textos clássicos recuperados e estudados. Ainda 

nessa época são fundadas as primeiras universidades na Europa (p.44). 

Nestas coleções, tal como é dito por Clercq e Lourenço (2003), encontram-se todo o 

tipo de objetos: a) modelos de Astronomia, Física, Química; b) objetos desaparecidos, que 

não se produzem ou que são de difícil acesso, como Arte Antiga, Arqueologia, Paleontologia, 

Botânica. A natureza física dos mesmos pode variar, encontramos desde espécimes (animais, 

vegetais, minerais) a reproduções (modelos, maquetas, ilustrações) (pp.4-6).  

Como refere Marta Lourenço (2004), outras coleções foram constituídas por objetos 

de recolha ou prospeção, principalmente entre os séculos XVI e XVIII. Estas coleções, 

consideradas de estudo, eram reunidas pelos docentes das universidades e serviam tanto para 

estudo, como para pesquisa (p.56).  
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Os séculos XVIII e XIX ditaram o abandono de muitas coleções de apoio à 

investigação, regressando outras ao ambiente académico. Nos Museus de História Natural 

esse abandono é evidente, devido ao surgimento de novas formas de investigação, baseadas 

na comparação direta entre os espécimes desconhecidos e os previamente conhecidos, através 

de um sistema de classificação. Assim, a coleção de pesquisa permitia que o conhecimento 

fosse adquirido a partir dos objetos (Lourenço, 2004, p.58).  

Algumas coleções podem estar associadas a um cientista de renome ou integradas 

numa pesquisa relevante. Outros objetos foram salvaguardados pela sua representatividade 

para a comunidade, raridade, valor estético ou fabricante. Outras encontram-se ainda nos 

locais originais onde foram utilizadas (laboratórios, departamentos, bibliotecas, corredores). 

Não sendo possível preservar todo o património é por vezes é necessário fazer uma seleção 

(Clercq e Lourenço, 2003, p.2). 

 As coleções universitárias são produto de processos de seleção, mas também de 

reorganização, dispersão e perda. Na opinião de Marta Lourenço (2005, p.1) “nos últimos 

vinte e cinco anos, a condição das coleções universitárias é ditada por razões administrativas 

e políticas da academia e não tanto por razões científicas.” 

A musealização de uma determinada temática indica o valor social que lhe é atribuído, 

assim “os museus incorporam e moldam as perceções públicas do que é valioso e importante 

em cada período da sua existência” (Pearce, 1992, p.90). Daí que colocar“ a ciência e a 

tecnologia em museus sugere que ambas são altamente valorizadas e formam expressões 

distintas de cultura dentro da sociedade e, tal como na arte, existem artefactos físicos que 

podem de alguma maneira contar esta história” (Butler, 1992, p.2 citado em Delicado, 2009, 

pp.14-15). 

1.1.3. Objetos científicos 

Os instrumentos científicos destacam-se pelas teorias, conceitos, leis (domínios do 

abstrato e do invisível), materializando a atividade científica (património visível), passível 

de ser mostrado num museu: “a estratégia central da modernidade – a verificação pela 

experiência – foi apoiada no seu desenvolvimento pela instituição de uma nova base 

tecnológica construída pelos instrumentos científicos cujo uso e implicações vieram reforçar 

os pressupostos de partida” (Caraça, 2001, p.53). Estes instrumentos fazem parte da cultura 

científica, definindo e regulando o que é a ciência e como esta é praticada, sendo ainda sinais 
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de autoridade e símbolos do ofício (Bennett 1999, p.203 citado por Delicado, 2009, p.432). 

Estes instrumentos são muitas vezes o produto de uma história, constituída por 

acontecimentos casuais, sendo frequentemente concebidos pelos próprios utilizadores, que 

procuraram dar resposta a determinadas necessidades. Tendo a indústria, mais tarde, 

reproduzido e distribuído os mesmos (Vinck, 1995, p.176 citado em Delicado, 2009, p.501). 

Os instrumentos científicos, expostos no museu, podem facilitar a narrativa da relação entre 

ciência e técnica, levando os indivíduos a darem significado aos conteúdos científicos 

(Valente, 2005, pp.57-58).  

Os objetos provenientes de determinadas áreas científicas, como é o caso da 

Medicina, da Química ou das Engenharias, entram rapidamente em obsolescência devido aos 

avanços técnicos e deixam de servir os propósitos educacionais ou de investigação, no 

contexto do ensino superior. Também a alteração de conteúdos programáticos ou do próprio 

método de ensino leva a que estes objetos deixem de ser necessários (Ribeiro, 2014, p. 18). 

Quando preservados, estes objetos assumem uma nova faceta, além da sua vertente 

educativa: começam a fazer parte da história do ensino e da ciência, criando-se museus 

específicos para os acolher, especialmente ao longo do século XX (Clerq e Lourenço, 2003, 

pp.4-6). 

O que leva a que alguns objetos sejam salvos e outros descartados tem a ver com um 

processo de valoração, levando a interpretações distintas. Os objetos são preservados por 

docentes, investigadores, funcionários das instituições ou museólogos que: “não só 

preservam os objetos, mas também detém informação crucial sobre o uso e contexto de 

utilização” (Ribeiro, 2014, p. 18). 

A função museológica de preservar o acervo para as gerações futuras é transversal a 

todos os museus, independentemente da sua tipologia. Mas, no caso dos museus 

universitários, estes podem ser únicos locais onde se pode observar um exemplar, seja este 

da espécie animal ou vegetal, já extinto, ou um instrumento científico obsoleto (Delicado, 

2004, p.9).  

1.1.4. Formas de expor 

No que diz respeito à comunicação de ciência, Mayfield (2004, p.109) considera que 

“os cientistas decidem o que o público devia saber e pensar sobre ciência e depois procuram 

mais recursos nos museus, a televisão, na rádio, na Internet, noutros media para difundir a 
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sua mensagem”. 

Já no entendimento de Gregory e Miller (1998, p. 2017) “A ciência é apresentada 

pelos museus como um conhecimento certo, a que se chega por investigação árdua e 

objetiva”. Por outro lado, “os cientistas querem educar o público sobre as noções 

fundamentais dos seus campos disciplinares. Querem que os museus expliquem os processos 

através dos quais a ciência cria e aprende” (Delicado, 2009, pp.492-493). 

Os museus têm procurado sobretudo mostrar os resultados da ciência e não os 

procedimentos utilizados na sua produção: “Os museus são ótimos a mostrar e interpretar 

objetos, quer recolhidos tradicionalmente ou peças construídas vistas nos centros de ciência. 

Os museus têm mais dificuldade em mostrar processos e a atividade humana” (Lewenstein e 

Bonney, 2004, p.65).  

Ana Delicado considera que, na maioria dos museus apenas é exibida a ciência 

consolidada (o que não significa que não possa vir um dia a ser posta em causa), leis e 

fenómenos amplamente conhecidos, apresentados como certezas e verdades. Como tal, a 

admissão da incerteza e da natureza provisória do conhecimento científico está praticamente 

ausente, sobretudo nos museus de história da ciência (Delicado, 2009, p.503). 

1.1.5. Coleção de Topografia da FEUP 

No livro de homenagem a Bragança Gil, Fortunato Carvalhido (2005, pp.157-159) 

escreveu um artigo que aborda: “A Coleção do Gabinete Topográfico da FEUP”1. As peças, 

que constituem esta coleção, foram adquiridas para apoiar as aulas práticas de Topografia, 

fazendo parte do programa curricular dos seguintes cursos: “Engenharia Civil e Obras 

Públicas” e “Engenharia Civil de Minas”, da atual Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto e suas antecessoras, instrumentos datados do final do séc. XIX e final do séc. XX.  

Apesar de Carvalhido (2005) não abordar aspetos relacionados com a mecânica dos 

instrumentos e apenas mencionar os seus fabricantes, o seu estudo torna-se relevante para 

demonstrar a utilidade e aplicabilidade dos mesmos no ensino da Topografia na referida 

                                                 

 

1 Existam outras coleções com instrumentos de Topografia em Portugal, na Universidade de Lisboa e na 

Universidade de Coimbra, que podiam ter sido aqui analisadas. No entanto, a Coleção da FEUP permite 

estabelecer uma análise comparativa mais aproximada com a do ISEP, não só se trata de uma instituição de 

ensino superior do Porto, existindo até um passado comum, de instalações e docentes, no século XIX. 
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instituição. Essa coleção, constituída por instrumentos de navegação como sextantes, 

instrumentos de medição como teodolitos e até o fio-de-prumo ou réguas de madeira, 

encontra-se distribuída por vários locais da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. 

A metodologia aplicada por este autor, baseou-se na seleção de dezassete 

instrumentos de medição de ângulos (taqueómetros e teodolitos), presentes no mesmo local, 

sendo da mesma tipologia e por não terem sido estudados. Perceber a mecânica dos objetos 

e a sua utilização no ensino eram algumas questões para as quais havia que procurar 

respostas. As datações foram feitas através dos números de série com os dados dos 

fabricantes, sendo enumerados os equipamentos e tipologia, mencionando os fabricantes e 

dados de origem (Carvalhido, 2005, pp.157-160). 

Destacam-se assim algumas marcas, tais como: Troughton & Simms fundada na 

segunda metade do século XVIII, a Casella, no início do século XIX ambas fundadas em 

Inglaterra; a Kern criada no primeiro quartel do século XIX em Aarau na Suíça; a Carl Zeiss 

na primeira metade do séc. XIX na Alemanha e a Societé des Lunetiers fundada no mesmo 

período, mas em França; a Wild, empresa que foi fundada no primeiro quartel do século XX, 

em Heerbrugg na Suíça; a Otto Fennel & Sohne da cidade de Kassel na Alemanha e a inglesa 

Stanley (Carvalhido, 2005, pp.161-163). Os instrumentos fabricados por estas empresas 

representam o melhor que se fabricava na época e algumas destas marcas são ainda hoje 

reconhecidas. 

 

1.2. Os Museus de Ciência 

1.2.1. Conceito 

Em Portugal os museus de ciência são na sua maioria universitário., Nesse sentido, 

as suas coleções não estão sujeitas às mesmas regras dos restantes museus. Importa por isso 

entender o que distingue este tipo de museus. 

Na opinião de Carlos Loureiro, o equipamento que as universidades foram adquirindo 

para o ensino e investigação permitiu acumular um espólio rico em quantidade e variedade, 

muitas vezes perdido ou mal conservado. Aos museus universitários compete investigar as 

circunstâncias e os objetos que materializam esse capital intelectual e interpretá-los, 
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tornando-os acessíveis ao público. Estes museus têm a “oportunidade de acautelar a 

investigação transversal e multidisciplinar necessária à discussão sobre essas questões e 

envolver nela toda a comunidade” (Loureiro, 2008, pp.109-110). 

Para Ana Delicado (2008) “os museus de temática científica são fundamentalmente 

vistos como espaços onde a ciência é mostrada ao público com a finalidade primordial de 

difundir conhecimento científico e gerar uma atitude positiva face à ciência, mas também 

espaços de produção e reprodução da própria ciência (…), de criação de conhecimento 

científico e de formação de cientistas” (p.55).  

1.2.2. Museus de Ciência (Estabelecimentos de Ensino Superior) 

Segundo Boylan (2007), a existência de museus universitários remonta pelo menos 

ao século XVII, o Ashmolean Museum, reconhecido como o primeiro museu deste tipo 

(1683), é composto por uma vasta coleção doada à Universidade de Oxford por Elias 

Ashmole. Esta coleção reunia exemplares de etnografia, geologia, zoologia, antiguidades e a 

coleção privada do botânico John Tradescant. No edifício das coleções foram também 

ministradas aulas, estando o museu aberto ao público (pp.43-46). 

No século XIX ocorre o aparecimento de museus universitários de arte, como o 

Fitzwilliam Museum (1816) que nasceu de uma doação de obras de arte de antigo aluno da 

Universidade de Cambridge. Este museu era procurado por alunos em busca de inspiração e 

aprendizagem, bem como pelo público não académico (Boylan, 2007, p.49). 

Para Marta Lourenço, a diversidade e complexidade dos acervos destes museus 

abrangem, por exemplo, desde observatórios astronómicos a jardins botânicos, as coleções 

de instrumentos científicos e coleções de arte. Podem ser classificados em cinco categorias 

distintas: 1) a coleção de ensino; 2) o museu de ensino; 3) a coleção de estudo; 4) a coleção 

de pesquisa; 5) museu universitário (Lourenço, 2004, p.52). O museu de ensino é considerado 

um dos embriões do museu moderno. Por vezes, “estes eram abertos à comunidade que podia 

visitar os jardins ou teatros anatómicos e observar os instrumentos que lá se encontravam 

dispostos” (Lourenço, 2004, p.55). 

Estes museus refletem para Ana Delicado, o funcionamento do campo científico e os 

processos de construção de conhecimento. Assim, a sua constituição resulta do produto de 

relações e trocas dos campos sociais, político, económico, cultural e educativo, que se cruza 

com uma dimensão discursiva (as intenções e objetivos), uma dimensão prática (como 
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funciona), uma dimensão diacrónica (transformações ao longo dos tempos), uma dimensão 

sincrónica (estado atual) e ainda uma dimensão representacional (construção e difusão de 

uma determinada imagem da ciência) (Delicado, 2009, pp.15-16). 

No esforço de se aproximarem do público, a partir da segunda metade do século XX, 

Os museus de ciências europeus e norte-americanos passaram a adotar formas inovadoras de 

representação, chegando a substituir objetos históricos por meios didáticos para demonstrar 

fenómenos científicos. Para Maria Valente, pretendia-se com isso aproximar o leigo da 

ciência através de interação: “como consequência dilui-se os aspetos culturais e históricos 

dos objetos tradicionais e massificou-se um modelo que foi disseminado pelo mundo” 

(Valente, 2005, pp.54-55). Para facilitar o entendimento público da ciência, abriu-se assim 

um debate que levantou várias questões, desde como apresentar a ciência até à sua relação 

com a sociedade. 

Os museus universitários de ciência têm assim por missão: preservar, restaurar, 

conservar e inventariar. Mas também, como diz Ana Delicado, de “expor essas 

materializações da memória histórica da atividade científica”. As suas coleções representam 

as atividades de ensino e investigação, constituindo um depósito de equipamento e materiais 

que perderam a sua função inicial, tornando-se obsoletos ou dispensáveis (Delicado, 2009, 

pp.380-381). O seu valor é agora mais simbólico do que funcional, pelos discursos que 

emanam destes objetos. 

1.2.3. Museus universitários na atualidade 

Para Olívia Ribeiro (2014, p.22) os museus e coleções universitárias são mediadores 

por excelência entre ciência e a tecnologia e os públicos, sendo este: “o principal objetivo da 

universidade ao atuar no campo cultural e ao nível da responsabilidade social, ou seja, ao 

cumprir a terceira missão”. As novas tecnologias de comunicação e o meio digital permitem 

que as coleções tenham grande visibilidade e que sejam divulgadas em larga escala. Esta 

divulgação possibilita ainda a produção de novo conhecimento sobre as coleções. 

Maria Valente (2005, pp.57-58) considera que o desafio atual passa pela realização 

de exposições que considerem diversos aspetos de ordem histórica e metodológica como: 

“evidências das condições culturais nas quais o instrumento científico foi elaborado, e que 

objetivem ajudar, o visitante do museu, a entender os aspetos culturais e históricos 

relacionados a eles; a discussão sobre ciência como conhecimento e atividade; a tensão entre 
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ciência e técnica; a mudança de perspetiva de uma abordagem linear para uma abordagem 

sociocultural; a própria questão da aproximação interativa por meio de aparatos manipuláveis 

na comunicação da ciência para novas audiências; a relação que se se estabelece entre o 

visitante do museu e o objeto e os modelos científicos em uma exposição”. 

Em suma, a exploração de temas científicos através da apresentação do processo 

histórico, ligado aos aspetos culturais e sociais, ajuda a ver a ciência como uma construção 

humana coletiva. Ana Delicado, considera que isso auxilia o visitante do museu a 

compreender que o conhecimento é alcançado através de discussão de ideias. Os museus 

universitários “são frequentemente uma das faces públicas das Universidades, Faculdades e 

Departamentos, meios não só de preservação de uma memória coletiva institucional como de 

promoção da sua imagem junto de públicos externos” (Delicado, 2004, p.14). 

 

1.3. Cultura Material Científica 

1.3.1. Noção e enquadramento histórico 

Desde a Pré-história que a Humanidade demonstra o hábito de reunir objetos, dos 

mais variados tipos e com diversas intenções. A cultura material poderá mesmo definir certos 

períodos históricos (Idade da Pedra, Idade do Bronze ou Idade do Ferro) através dos 

materiais/utensílios mais importantes e emblemáticos.  

No entanto, como é dito por Bucaille e Pesez, até inícios do século XX, os livros de 

história limitaram-se apenas a enumerar certos inventos como: o moinho de água ou a prensa 

de Gutenberg, não sendo feita uma interpretação dos significados dos mesmos (Bucaille & 

Pesez, 1989, pp.26-27). A invenção da máquina a vapor, que desencadeou uma série de 

progressos tecnológicos e mudanças político-ideológicas, pode assim ser considerado um 

marco maior do início da cultura material, do ponto vista contemporâneo. 

Segundo Henri Rivière (1989, p.123) os museus de tecnologia que surgiram no século 

XIX, tinham como principal vocação “ilustrar e favorecer o desenvolvimento industrial das 

comunidades”, proporcionando educação profissionalizante aos jovens, formação aos 

trabalhadores, divulgação de normas de higiene e segurança no trabalho. Sendo assim 

considerados museus “tecnicistas”, centrados nos objetos ou inserido numa cadeia de 

produção (Rasse, 1997, p.56).  
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Na segunda metade do século XIX estes museus industriais proliferaram. Martinet e 

Desvallés consideram que isso se deu sobretudo às exposições universais e por influência das 

sociedades científicas e industriais, e câmaras de comércio locais. Apresentavam matérias-

primas, máquinas e produtos finais, pretendendo estimular as economias nacionais, 

promovendo a cultura científica e técnica, dando visibilidade à classe operária, tendo o intuito 

de instruir o público para os progressos da indústria (Martinet & Desvallés citado em 

Delicado, 2009, pp.173-174). 

Tendo industrialização da Europa gerado um abandono sucessivo dos campos e bem 

como de seguida o emergir, na segunda metade do século XX, de uma sociedade de consumo, 

deu-se assim um aumento da circulação de objetos. Para Brito, a criação de museus de ciência 

e técnica nessa altura pauta-se, sobretudo, pela necessidade do registo da cultura material da 

sociedade rural em desaparecimento (Brito, 2009, p.356).  

Nesse contexto as coleções científicas dos museus começam a adquirir um valor 

simbólico associado à sua construção e institucionalização da memória. Para Souza, os 

museus apresentam discursos triunfalistas, assentes numa visão de progresso científico e 

desenvolvimento das nações industrializadas e ditas “civilizadas” (Souza, 2012, p.6). 

Estes museus tiveram origem nos gabinetes de filosofia natural das universidades, nas 

academias, sociedades científicas e palácios. Destinavam-se à instrução, ao estudo e ao 

entretenimento de uma comunidade muito específica. Entre os primeiros museus podemos 

destacar os seguintes: Gabinetes de Filosofia Natural (1675), o Gabinete de Física da 

Universidade de Pádua (1739), o Conservatório de Artes e Ofícios de Paris e o Gabinete de 

Volta na Universidade de Pavia (1778) (Granato & Lourenço, 2010, p.8).  

Os avanços científicos que marcaram o século XVIII, mais concretamente 

experiências, provas e leis necessitavam de objetos materiais e de factos concretos. Passando 

assim a ser possível alterar a definição da finalidade e de objeto científico, desenvolveu-se 

uma metodologia que pressupõe: o concreto, o tangível, e o material (Bucaille & Pesez, 1989, 

p.13-14). Os instrumentos e as máquinas que tinham servido, inicialmente, a experimentação 

didática, acabaram mais tarde por adquirir um valor simbólico, associado à memória deste 

período (Brigola, 2003, p.44). 

1.3.2. Seleção, classificação, significação e contexto dos objetos 

Para Alice Duarte (1987, p.46) torna-se irrelevante o modo de recolha dos objetos, 
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quem recolhe, o contexto em que são produzidos e utilizados. Os factos são os próprios 

objetos, adquirindo sentido quando inseridos no respetivo sistema de classificação. A seleção 

dos mesmos e o seu ordenamento refletem o enquadramento teórico, sendo a “materialização 

da exposição no museu (…) a ilustração das etapas da evolução da humanidade” (op. cit., 

p.47). De facto, isto é o que se verifica sobretudo em coleções etnográficas, mas para objetos 

científicos, a recolha, a produção e a utilização são relevantes, sendo mesmo indispensáveis, 

para a sua interpretação e contextualização. 

Já Letícia Julião (2006, p.100) considera que o mesmo objeto pode ganhar 

significados distintos num museu, emergindo deste a sua carga documental. Tornar a 

mudança de sentido o ponto de tensão hermenêutica, possibilita refletir sobre as relações 

sociais que se estabelecem no processo de significação de um objeto (Gomes & Oliveira 

2010, p.43). Para que os sujeitos sociais (construtores de memória) “percebam e 

experimentem subjetivamente as suas posições e identidades como algo tão real e concreto 

quanto os objetos que os simbolizam” (op. cit., p.44). Assim, o museu é tanto um espaço de 

lembranças como de esquecimentos, onde os objetos, revelam e ocultam sentidos sobre o 

passado, quando incorporados no espaço museológico.  

As coleções sugerem relações entre formas de representação de temáticas e os 

sujeitos, desde a seleção dos objetos até à construção de discursos sobre a cultura material 

(Gonçalves, 2007, p.21 citado Gomes & Oliveira, 2010, p.44). Procede-se à proteção, 

conservação ou reprodução: “para que um valor possa ser atribuído a um objeto por um grupo 

ou por um indivíduo, é necessário e suficiente que esse objeto seja útil ou que seja carregado 

de significado (…)” (Pomian, 1984, p.72).  

É de realçar que toda a coleção representa uma ação de recontextualização, pois o 

processo de escolha e apropriação de objetos a partir de seus contextos de origem implica, 

de acordo com Koptcke (2005, p.69), a manipulação de tempos e espaços diferenciados, 

interpretando o próprio mundo. Os objetos são colocados em contexto, pelos significados 

com outros objetos, frequentemente em relação a uma classificação, baseado em tipologias 

de forma ou relações históricas (Kirshenblatt-Gimblett, 1991, p.390).  

Na perspetiva de Cabral (2006), o museu é “muito mais do que um depositário de 

coisas antigas, é um sistema simbólico que atua como mediador na relação homem/mundo e 

que, através de objetos, fotos e palavras, constitui-se num sistema de comunicação capaz de 
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compor um discurso museológico”. Importa, assim, entender as memórias criadas nos 

museus, interpretando as forças envolvidas, analisando as relações entre lembrança e 

esquecimento (Gomes & Oliveira, 2010, p.54). É necessário entender o poder, dos discursos 

que são invocados pela autenticidade ou aura de coisas antigas: discursos que traduzem as 

relações entre objetos, pessoas e lugares (Jones, 2010, p.183). 

1.3.3. O caso português 

Jacob Sarmento na sua obra Materia medica. Physico-historico-mechanica. Reino 

mineral, publicada em Londres em 1737, refere-se à exibição física do objeto no Museu, 

como forma de demonstração do conhecimento. Aos livros das bibliotecas, juntava-se a 

exposição de espécies, inventariadas e reconstituídas. Tornando visível o objeto integrado 

numa coleção, como prova científica da sua existência e das suas propriedades naturais 

(Brigola, 2009, pp.V-VII). Nessa época, o Museu corresponde ao conteúdo (identificado 

como Coleção) e o Gabinete é referido como o edifício que o alberga, tal como acontece nos 

textos pombalinos relativos aos estabelecimentos universitários (op cit, p.XXIII). 

Bragança Gil refere em 1993, que o primeiro museu português de ciência e técnica 

nasceu apenas em 1971, em Coimbra, com uma “notável coleção de instrumentos do século 

XVIII, que hoje constitui a maior parte do acervo do museu de Física da Universidade de 

Coimbra não se integrava inicialmente em qualquer instituição museológica, pertencendo ao 

Gabinete de Física da Universidade” (Gil citado por Brigola, 2003, p.42). Estes instrumentos 

vieram para Portugal para o Real Colégio dos Nobres, situado em Lisboa, tendo sido 

posteriormente transferidos para Coimbra por João António Dalla Bella (1726-1823), após a 

abolição do ensino científico no referido colégio e aquando da reforma Pombalina da 

Universidade (1772), que fundou o Gabinete de Física associado à disciplina de Física 

Experimental na Faculdade de Filosofia (Costa, 2013. Mineralogia, Geologia, Metalurgia e 

Arte de Minas no ensino industrial na cidade do Porto (1864-1974). Tese de doutoramento).  

Ainda no século XVIII, o colecionismo aplicado às máquinas, com função didática, 

surge em França com o Conservatoire des arts et métiers, tornado público em 1799. Em 

1819, Cândido José Xavier escreve um artigo no Anaes das Sciences, das Artes e das Letras, 

intitulado: “Do Conservatório das Artes e Officios de Paris, e da possibilidade de hum 

Estabelecimento semelhante em Portugal”. Posteriormente, no Annaes da Sociedade 

Promotora da Indústria Nacional (1822-1854) é anunciado no seu Programa que esta haveria 
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de constituir o seu próprio Depósito de Máquinas (op. cit., 2003, p.43). 

Em 1836, Passos Manuel decreta a criação do Conservatório de Artes e Ofícios de 

Lisboa e no ano seguinte, é criado o Conservatório Portuense de Artes e Ofícios. Estes 

conservatórios consistiriam num “depósito de máquinas, modelos, utensílios, desenhos, 

descrições e livros relativos às diferentes artes e ofícios”, com a finalidade de “instrução 

prática em todos os processos industriais por meio da imitação” (Silva, 1971, p.43).  

É dentro deste espírito que em 1884 ocorre a criação dos Museus Industriais e 

Comerciais de Lisboa e Porto, numa “tentativa de transferir para o campo museológico as 

preocupações ligadas às conceções de progresso industrial, agrícola e de incremento 

comercial em que a sociedade portuguesa se mostrava também interessada” (Delicado, 2009, 

pp.176-177). 

Conclui-se então que os objetos têm uma época e lugar de origem, alguém que os 

produziu, estas relações conferem-lhes um sentido histórico e humano. A cultura material 

pode ser assim entendida como o conjunto de artefactos criados pelo Homem, num 

determinado contexto, combinando matérias-primas e tecnologia. Nesse sentido, as coleções 

de objetos científicos podem representar a expressão material, das relações humanas com o 

mundo da Ciência. 

 

1.4. Abordagem Metodológica 

1.4.1. Modelos de Estudo  

Os objetos de uma coleção possuem mais do que valor utilitário ou estético, 

representam algo para quem os colecionou, sobretudo pela relação que estabelecem no seu 

conjunto. O valor de uma coleção museológica, não se esgota assim na sua componente 

artística ou económica, as vertentes didática e cultural são igualmente pertinentes e devem 

ser consideradas.  

Muito do trabalho destinado ao estudo de objetos, num sistema coerente e 

fundamentado, tem abordado as propriedades do objeto: determinar a data e local de fabrico, 

o autor e as condições em que se encontra, modo de fabrico. Os passos a dar passam assim 

pela análise dos materiais, técnicas empregadas, função, história.  

Essa abordagem, para Susan Pearce (1994, p.126) é perfeita, sobretudo para a cultura 
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material, pois a qualidade do objeto pode ser comparada com outros do seu género, aos olhos 

de ambos. Para a autora devemos aspirar a compreender porque o valor do objeto tem um 

carácter particular e porque tal é importante.  

Vários autores (Montgomery, McClung Fleming, Pearce) têm refletido sobre o estudo 

de objetos, produzindo modelos de estudo que apontam para caminhos de investigação mais 

orientados e que vale a pena considerar antes de partirmos para o nosso próprio modelo. 

Contudo, há que ter em conta que cada um destes modelos representam um olhar pessoal da 

parte do seu autor, em relação à tipologia de coleções por si estudada ao longo da sua carreira. 

Nesse sentido, não é possível encontrar um modelo geral que se adapte a todo o tipo de 

coleções. 

1.4.2. Modelos de Fleming (1974) e Pearce (1986) 

O modelo de McClung Fleming contempla, na sua análise, a componente material e 

artística dos objetos, sendo dada uma importância menor à representatividade da coleção (op. 

cit., p. 126). Partindo de uma perspetiva global do objeto, a partir dos seus aspetos mais 

visíveis, culminando no plano dos significados. Este modelo possibilita ao investigador 

retirar conclusões parciais, ao longo do processo, abrindo novas hipóteses para a 

investigação. Simples e de fácil aplicação, pode ser usado para diferentes tipos de coleções.  

O modelo de Susan Pearce baseia-se no artefacto, enquanto elemento global e no 

objeto como material, com a sua história, contexto e significado. Trata-se de um modelo mais 

elaborado. Começa por abordar os aspetos físicos do objeto, avançando depois para a sua 

produção e percurso histórico, seguindo para o contexto atual, culminando então nos 

significados e representações sociais. É também um modelo aplicável a diferentes coleções. 

1.4.3. Modelo de estudo para a Coleção de Topografia do ISEP   

O modelo adotado (Apêndice A) para o estudo dos objetos de Topografia do ISEP será 

uma adaptação, dos modelos anteriormente apresentados (Fleming e Pearce). Através da 

esquematização de ideias-chave, que permitam produzir conhecimento sobre o nosso objeto 

de estudo, nesse sentido, utilizaremos um “mapa conceptual”. Procura-se através deste, um 

modelo flexível, que permita regressar ao ponto de partida, sempre que necessário. Este mapa 

será a base estrutural do nosso modelo.  
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Figura 1 - Mapa Conceptual para Modelo de Estudo da Coleção de Topografia 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 (Baseado nos modelos de Flemning e Pearce) 

Como vimos nos modelos anteriores, o processo de estudo iniciou-se no objeto, 

partindo do seu plano material ou artístico, seguindo para os contextos, até chegar aos 

significados e interpretações. Neste caso, será feito o mesmo, o objeto será o ponto de partida, 

apesar de se desconhecer muitos aspetos do objeto, tal como ocorre nos modelos de Fleming 

e Pearce. Por exemplo, não se sabe qual é a marca de alguns dos objetos selecionados para 

este estudo, nem o seu número de série. Sendo certo que estes foram adquiridos pela 
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instituição tutelar, pertencendo todos à coleção de Topografia, sendo a sua origem comum, 

isto é, o Departamento de Engenharia Civil, o que remete os mesmos para o próprio ambiente 

letivo do ISEP. 

 Procurou-se partir de uma análise macro, contextualizando a importância deste tipo 

de objeto para a história da Ciência, bem como para o contexto da Topografia, de modo geral 

e como esta se foi desenvolvendo, do ponto de vista didático, neste estabelecimento de 

ensino. Ao avançar nestas frentes, sobretudo no contexto do próprio ISEP, poderemos 

convergir para informações cada vez mais objetivas, que permitam a identificação e 

classificação destes objetos. Além disso, todo este processo pode ser replicado numa fase 

seguinte e alargado ao estudo da restante coleção de Topografia. O estudo do objeto é assim 

iniciado pela sua contextualização, a fim de se compreender qual o seu “lugar” na coleção, 

tal como é feito por Pearce no seu modelo. 
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Capítulo 2 -  O Ensino Industrial no Porto 

A propósito do desencadeamento do ensino industrial no Porto, muito já foi estudado 

e analisado por diversos autores. Nesse sentido, o que é apresentado neste capítulo resulta 

precisamente da compilação de alguns dos estudos mais relevantes, realizados no âmbito 

desta temática. Este contexto histórico permite enquadrar a instituição, no tempo e no espaço, 

revelando momentos decisivos, tal como o início do ensino da Topografia na mesma, dando 

assim informações úteis para o estudo da Coleção de Topografia do ISEP. 

 

2.1. Da Escola Industrial ao Instituto Superior de Engenharia do Porto 

2.1.1. Escola Industrial do Porto (1852 – 1864) 

A primeira iniciativa, para a implementação do ensino industrial no Porto, pertenceu à 

Associação Industrial Portuense, que após a sua constituição, criou a Escola Industrial 

Portuense, em novembro de 1852, tornando-se na primeira escola do género em Portugal. O 

impacto da criação desta escola foi tanto, que levou o Governo do Duque de Saldanha, a criar 

o ensino industrial oficial, com uma escola no Porto e outra em Lisboa (Guedes, 2000). 

Estas novas instituições enquadram-se numa estratégia nacional de aposta no ensino 

técnico profissional, criado pelo Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, na 

sequência da política fontista, de industrialização e modernização do país, como é referido 

no Jornal da Associação Industrial Portuense, de 15 de agosto de 1852: 

“A proteção concedida à indústria 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 Vossa 

Majestade, pelo que diz respeito ao pronto estabelecimento das comunicações 

internas do país, tem sempre estado o convencimento, do que o ensino agrícola e 

industrial deveria aperfeiçoar e baratear os produtos da terra e do trabalho.” 

A Escola Industrial do Porto tinha por missão ministrar um ensino técnico profissional 

teórico e prático, que respondesse às necessidades fabris, das redes viárias e das construções 

públicas em implementação. 

Por Decreto 4 de agosto de 1853 é nomeado o primeiro diretor da escola, José de 
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Parada e Silva Leitão (1809-1880) que tomou posse interinamente a 19 de setembro de 1853. 

Com o Decreto de 22 de fevereiro de 1854 é preenchido o restante quadro de docentes 

(Termos de posse: 1853-1919). 

A Escola só começou a dar os primeiros passos efetivos com a primeira sessão do seu 

Conselho escolar, na qual se procedeu à inauguração da Escola Industrial do Porto na sala de 

Física da Academia Politécnica (Figura 1) a 27 de março de 1854. 

Figura 1- Edifício da Academia Politécnica do Porto, Praça Gomes Teixeira 

 

Fonte: https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=historia. 

Poucos dias depois da inauguração, a Portaria de 6 de abril de 1854 determinou que 

fossem abertos cursos livres, de “caráter extraordinário e propedêutico, no Instituto Industrial 

de Lisboa e na Escola Industrial do Porto”. 

Como referido no Ofício de 24 de novembro de 1855 (fl 69)2, a “Escola nada possuía 

ainda, para funcionarem as suas aulas e muito menos para ter um laboratório, nem mesmo 

local escolhido havia ainda para construir ou preparar essa casa”. Foram arrendadas salas da 

Associação Industrial Portuense, para dar cumprimento à referida Portaria. Neste espaço 

                                                 

 

2 A legislação, os ofícios e as cartas, referidas ao longo deste capítulo, são cópias compiladas pelo Museu 

do ISEP (Pasta n.º 37, n.º 38 e n.º 39), conforme é detalhado no ponto “Documentos consultados no Arquivo 

Histórico do ISEP”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1809
https://pt.wikipedia.org/wiki/1880
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funcionaram os cursos livres entre 1 de maio e 1 de agosto de 1854. Este curso preparatório 

arrancou com 130 alunos inscritos nas disciplinas de base: Aritmética; Álgebra e Geometria; 

Desenho de ornato e modelação e Geometria descritiva aplicada a desenho de máquinas. 

No sentido de instalar definitivamente a Escola Industrial do Porto em parte do 

edifício do Paço dos Estudos (também conhecido como edifício da Graça) onde se encontrava 

a Academia Politécnica do Porto, o Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria 

autorizou, por Despacho de 5 de abril de 1854, a despesa de dois contos de reis para se 

realizarem as obras necessárias. A importância foi recebida de fato em 27 de setembro do 

mesmo ano. Na sequência deste processo, a Academia Politécnica ficou obrigada, por 

Portaria de 2 de maio de 1854, a ceder dependências para que se pudessem dar início os 

cursos regulares, previstos pelo decreto inaugural, o que veio a acontecer em 22 de outubro 

de 1854 (Ofício de 24 novembro de 1855, fl 75 v.). 

No ano letivo de 1854-1855 as aulas teóricas foram lecionadas nas instalações da 

antiga Assembleia Portuense, denominada “Casa a Trindade”, no então Largo da Trindade, 

mas não foi possível instalar ali o Laboratório Químico, imprescindível para o funcionamento 

da 7ª cadeira – “Chimica aplicada ás artes” optando-se por alugar o laboratório da 

Associação Industrial Portuense, situado na Rua da Vitória (Ofício 24 de novembro 1855, fl 

72v-73). O ano letivo apesar de ter iniciado nesse espaço, passou em 1855 para o Edifício da 

Graça. 

Apesar do decreto de 30 de dezembro de 1852 (Artigo 7.º, 20.º) não o prever, o 

orçamento de despesa para o ano económico de 1854-55 viria a contemplar despesas para 

um gabinete de máquinas e para uma biblioteca, com orçamento para a compra de material 

no valor de 250$000 e 150$000 reis respetivamente. Em 1860 (Relatórios de movimentos 

escolares, 20-12-1860) foi nomeado interinamente pelo conselho escolar um conservador 

para a escola, Francisco António Gallo. 

Parada Leitão foi docente da 4.ª cadeira de Noções elementares de Química e Física, 

na Escola Industrial do Porto, e da cadeira de Física teórica e experimental na Academia 

Politécnica do Porto. O estabelecimento auxiliar de ensino que dava apoio a esta cadeira, o 

Gabinete de Física, na Academia Politécnica do Porto, foi igualmente usado para se lecionar 

as aulas práticas da Escola Industrial (Actas do conselho escolar, Sessão nº1 de 1854). No 

ano letivo de 1856-1857 (Relatórios de movimentos escolares), a escola passou também a 
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partilhar com a Academia Politécnica o Laboratório Químico (Relatórios de movimentos 

escolares, 21 de fevereiro de 1857). 

A Escola Industrial do Porto ministrava os seguintes cursos (Decreto de 30 dezembro 

de 1852, capítulo II e IV): de Operário habilitado, Oficial mecânico, Oficial químico, Oficial 

forjador, Oficial fundidor, Oficial serralheiro ajustador, Oficial torneiro modelador, Mestre 

mecânico e Mestre químico. Estes cursos estavam organizados segundo graus de ensino: o 

elementar, o secundário e o complementar. 

O ensino elementar, considerado preparatório para o grau seguinte, era constituído 

pelas seguintes cadeiras: “1ª – Aritmética Elementar, primeiras noções de álgebra, geometria 

elementar; 2ª – Desenho linear e de ornatos industriais”. O ensino secundário por: “3ª – 

Elementos de geometria descritiva aplicada às artes; 4ª – Noções elementares de química e 

física; 5ª – Desenho de modelos e máquinas (1ª parte) ”. No Porto lecionavam-se todas as 

cadeiras dos dois primeiros graus de ensino, mas do grau complementar somente a 7ª cadeira 

(Química aplicada às artes), impossibilitando assim a formação de todos os cursos, previstos 

para o ensino industrial (Decreto 30-12-1852, Art.º 9º e 17º). 

Os alunos só eram admitidos ao trabalho nas oficinas quando obtivessem aprovação 

no ensino elementar (Decreto 30-12-1852, Art.º 30º). Embora estivesse determinado a 

criação de estabelecimentos práticos para a Escola do Porto, tal como para o Instituto de 

Lisboa foi necessária a contratação pelo governo de algumas fábricas do Porto, recebendo 

estas até 150$000 reis anuais por oficina (Decreto 30-12-1852, Art.º 23º). 

Tratando-se essencialmente de profissionalizar as classes trabalhadoras (os homens 

das artes e ofícios) com idade superior a 12 anos (Decreto de 30-12-1852, Art. 22º), as aulas 

decorriam em período noturno (Decreto de 30-12-1852, Art. 40º). Apesar da rara 

escolaridade do público-alvo, era condição de ingresso saber ler e escrever. 

Como incentivo à instrução profissional o decreto de dezembro de 1852 previa, no 

seu Artigo 46º, o prazo de três anos para a formação de operários e mestres, findo o qual 

nenhum oficial, mestre ou diretor seria admitido nas oficinas do Estado sem aprovação no 

grau de ensino industrial respetivo.  

De acordo com a investigação de Patrícia Costa e Luís Alves (2015, pp.291-294) a 

primeira fase do ensino industrial (1852-1864) ficou, assim, caracterizada pela organização 

e elaboração dos programas das cadeiras, pela escolha dos seus lentes e a criação das 
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estruturas necessárias para o seu funcionamento. 

2.1.2. Instituto Industrial do Porto (1864-1886) 

O Decreto de 20 de dezembro de 1864 reorganiza o ensino industrial, dividindo-o em 

dois graus diferenciados de cursos profissionais, lecionados nas escolas industriais, criadas 

em vários pontos do país, e nos institutos industriais, existentes em Lisboa e no Porto 

(Apêndice B). Os institutos industriais além de formarem profissionais de ramos específicos 

passariam também a preparar candidatos às escolas técnicas superiores. As escolas industriais 

seriam criadas em diversas regiões do país e lecionariam o grau elementar de ensino, 

adaptado ao meio económico envolvente. 

A Escola Industrial do Porto passa, neste Decreto (20-12-1864), a designar-se 

Instituto Industrial do Porto, deixando de haver paridade de estatuto com o Instituto Industrial 

de Lisboa, o que se refletiu nos graus de ensino a lecionar, nas cadeiras e cursos previstos, 

como é referido no Relatório do Conselho Geral de Instrução Pública de 1865, realizado por 

José Maria de Abreu: 

“Propomos que as escolas ou institutos industriais de Lisboa e Porto tenham a mesma 

organização. Até aqui havia notável diferença entre a organização do Instituto 

Industrial de Lisboa e a da escola industrial do Porto, e nenhuma rasão justifica tal 

diferença. 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 têm sido professados nas escolas 

industriais.” 

Das anteriores diferenças de organização, somente subsistiu aquela que previa o 

exclusivo da oficina de instrumentos de precisão para o Instituto Industrial de Lisboa 

(Decreto de 20-12-1864, Art.º 41º). 

A reforma de 1864 introduz também alterações na gestão dos institutos. Neste sentido 

é prevista a constituição dos conselhos administrativos e de aperfeiçoamento. O conselho 

administrativo, composto pelo diretor e mais dois professores nomeados anualmente pelo 

conselho escolar, estava incumbido da administração financeira dos institutos e dos 

estabelecimentos anexos, designadamente a compra de instrumentos e livros, reparações e 

aquisição de material didático (Decreto de 20-12-1864, Art.º 17º e 18º). 
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As novidades decretadas em 1864 só vieram a ser aplicadas em 1867, aquando da 

aprovação de todos os programas das cadeiras. O regulamento de 1872 trouxe apenas uma 

regulamentação efetiva, nos pontos que o conselho escolar considerou aplicável (Decreto de 

18-09-1872). 

Segundo o relatório de inspeção de José de Abreu, de 1865 (p.47-49 e 77), para 

flexibilizar a frequência, aos interesses e às necessidades dos profissionais, foram instituídas 

três classes de alunos: “ordinários”, “voluntários” e “ouvintes registados”, sendo a última 

uma novidade legal na época. Os alunos “ordinários” eram os únicos obrigados a seguir a 

ordem de cadeiras estabelecida para o curso e só estes eram tidos em conta para atribuição 

de prémios. Enquanto matriculados os “ordinários” e os “voluntários” poderiam candidatar-

se a exame dos quais se passava carta, os “ouvintes registados” só lhes era passada certidão 

de presença. 

Para ministrar a instrução prática o Instituto Industrial do Porto passaria então a dispor 

de uma biblioteca, um laboratório químico, um gabinete de física e um museu tecnológico 

(Decreto 18-09-1872, Artigo 41º). O último “reuniria exemplares de machinas mais perfeitas, 

modelos industriaes de diferentes ordens, collecções de matérias-primas e tudo quanto possa 

contribuir para facilitar a instrução e apurar o bom gosto das classes industriaes”. Para 

apetrechar o museu determinou-se que nele fossem depositados todos os “instrumentos 

industriaes” pertencentes ao Estado que não se encontrassem em utilização (Decreto 18-09-

1872, Artigo 42º). 

O Instituto Industrial do Porto passaria a formar “directores”, “condutores”, “mestres”, 

assim como “telegrafistas” e “faroleiros”. Pela Portaria de 15 de maio de 1867, os programas 

curriculares de cada curso ficaram assim aprovados, conforme é apresentado na Tabela 1 

(Apêndice 2): 

 Apesar da reforma de 1864 conservar somente as classes de alunos “ordinários” e 

“voluntários”, a de “ouvintes” foi mantida com vista a preparar os alunos para a primeira 

matrícula (Relatórios de Movimentos Escolares, 1854-1899). Para tentar garantir o 

aproveitamento escolar e rentabilizar o investimento público exigia-se aos alunos 

“ordinários” maior nível de conhecimentos no ato de candidatura, sendo agora necessário, 

além de saber ler e escrever, a prática das quatro operações de inteiros e decimais (Decreto 

20-12-1864, Artigo 36º). 
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 A reforma de 1864 previu a existência de dois tipos de diplomas: a “carta de curso” e 

a “carta geral de curso”, para se obter esta última seria necessária aprovação a pelo menos 

uma língua estrangeira, além das cadeiras específicas às áreas respetivas. Uma vez que, a 

Portaria de 1867 introduz em todos os planos curriculares a existência de uma língua, o 

Instituto Industrial do Porto somente passava cartas gerais de curso (Decreto 20-12-1864, 

Art.º 39º). 

 O aumento do investimento estabelecido por esta reforma é reduzido volvidos cinco 

anos com a reforma de 30 de dezembro de 1869. O curso de Condutor de minas e mestre 

mineiro foi suprimido em Lisboa, passando a ser lecionado exclusivamente no Porto (Decreto 

de 30-12-1869, relatório). Por esta reforma instituiu-se o Instituto Industrial e Comercial de 

Lisboa, extinguindo-se a escola de comércio anexa ao Liceu de Lisboa. O diploma de 1869 

reintroduz assim disparidades entre os institutos das duas cidades que a reforma de 1864 

pretendeu esbater. 

 O Decreto de 30 de Setembro 1879 veio dilatar ainda mais este afastamento, ao 

restabelecer em Lisboa o curso de Condutores de minas. Para dar corpo a este novo curso 

foram criadas as cadeiras de Mineralogia e Geologia aplicadas e elementos de geografia e 

física; Arte de minas, metalurgia e princípios da legislação mineira portuguesa e também 

Princípios de física e química e introdução à história natural dos três reinos (Relatórios de 

movimentos escolares, 12-09-1881). Como resultado, além de possuir ensino comercial, a 

escola de Lisboa passou a contar também com um curso de Minas. 

 Estas desigualdades, levaram o conselho escolar do Instituto do Porto a representar 

junto da tutela, projetos de reforma, que vieram a ter resposta em 1886, com a criação do 

Instituto Industrial e Comercial do Porto. 

Também a vivência comum entre Academia Politécnica do Porto e Instituto Industrial 

do Porto conduziu em 1881, a uma tentativa de fusão que era apoiada pelos lentes da 

Academia, mas que não agradou aos lentes do Instituto, acabando por falhar. A ideia proposta 

por Tomás Ribeiro ex-Governador Civil do Porto e ministro do Reino era criar um Instituto 

Politécnico, seguindo os exemplos de França, Alemanha, Bélgica e Itália (Araújo; Bernardo; 

Monteiro, 2011, p.18). 

2.1.3. Instituto Industrial e Comercial do Porto (1886-1919) 

Entre 1886 e abril de 1919 a escola designou-se Instituto Industrial e Comercial do 
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Porto e viveu sob três reformas profundas no ensino. A primeira introduziu o ensino de cursos 

de comércio, a segunda retira cursos de caráter científico em detrimento de saberes 

“artísticos” e a terceira institui cursos superiores na secção de indústria. O Instituto 

continuaria subordinado ao Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria (decreto de 

30 dezembro de 1886). 

 Eram agora lecionados 3 graus de ensino técnico industrial e dois graus de ensino 

comercial. Na secção industrial ministrava-se o ensino elementar, o preparatório e o especial. 

No primeiro lecionavam-se noções úteis aos operários e comuns a todas as “artes e offícios”, 

no segundo obtinha-se instrução correspondente ao grau de “mestre” e preliminar aos cursos 

especiais dos graus de “condutores” e “directores”, entre outros. 

 Só a secção industrial ministrava cursos “especiais”, que continuavam a destinar-se às 

carreiras médias e de topo da indústria, que não as engenharias. No ramo comercial, o grau 

elementar destinava-se às noções gerais sobre operações de comércio e o grau secundário as 

noções mais profundas de comércio mercantil. 

 Assim formavam-se operários e mestres de artes químicas, artes mecânicas e de 

construção; condutores de minas e obras públicas, diretores de fábricas, telegrafistas e 

faroleiros, construtores de máquinas e instrumentos de precisão e desenhadores. 

 Após a reforma de 30 de dezembro de 1886, procedeu-se à admissão de novos docentes 

e à organização dos novos cursos que conduziu ao novo regulamento de ensino para o 

Instituto Industrial e Comercial do Porto (correspondência expedida, Ofício de 26-08-1887). 

Esta reforma gerou um aumento dos laboratórios e com a criação pela primeira vez, no Porto, 

de oficinas e de escolas práticas. São criadas 7 oficinas, 4 laboratórios (químico, mecânico, 

metalúrgico e eletrotécnico), 1 gabinete, 1 escritório comercial, uma escola prática de 

telegrafia elétrica e o Museu Tecnológico, que se divide em secções conforme as 

especificidades das diversas cadeiras (Decreto de 30-12-1886). 

 Contudo, o problema da falta de espaço do edifício que albergava o instituto manteve-

se. O Paço dos Estudos pouco havia aumentado e entre 1881 e 1887 as obras estiveram 

paradas, tardando o processo de finalização das mesmas. Para poder albergar alguns 

estabelecimentos práticos foram alugados um salão e um gabinete no primeiro andar e um 

salão no rés-do-chão do edifício do antigo Convento das Carmelitas, em 1887. Desde essa 

época o Instituto arrendou cada vez mais salas, até que por volta de 1895 existiam 11 
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gabinetes e compartimentos no edifício (Contratos de instalações, 1882-1914, fl 5v-6). 

 No edifício encontrava-se também o Jardim Botânico da Academia Politécnica, a 

Escola Médico-Cirúrgica e a Guarda Municipal do Porto. O Instituto permaneceu nestas 

instalações até por volta de 1903 (Contratos de instalações, 1882-1914, fl 5v-6). Em janeiro 

de 1904 teve início a mudança do material para as Oficinas do antigo Museu Industrial e 

Comercial, situado no Circo dos Cavalinhos no Palácio de Cristal, onde permaneceram até 

aos anos trinta do século XX. Em 1906 as aulas de pintura e escultura decorativa passaram 

para a Escola Industrial Infante D. Henrique (Copiador de correspondência expedida, Ofício 

nº192, 24-11-1906). 

 A gestão da Escola é feita pelo diretor, conselho escolar e conselho administrativo 

deixando de existir o conselho de aperfeiçoamento. O pessoal docente aumenta em proporção 

ao crescimento visível das novas cadeiras, sendo a sua carreira hierarquizada em lentes 

catedráticos e auxiliares e em professores efetivos, auxiliares, encarregados e extraordinários. 

As aulas práticas são auxiliadas por conservadores, preparadores, assistentes de química e o 

quadro de pessoal administrativo passa a contar com 1 guarda-livros, 1 secretário, 1 oficial e 

contador, 1 primeiro amanuense e 1 segundo amanuense. 

 Em 8 de outubro de 1891, o Ministério dos Negócios das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria reorganizou o ensino técnico reforçando os aspetos oficinais em detrimentos dos 

cursos técnicos de alcance mais científico com aposta nas tecnologias novas. O que se destaca 

nesta reforma é o fato de o ensino geral e especial industrial passar a ser dividido em dois 

ramos, a saber um “científico industrial” e outro “arte industrial”. Os cursos de cunho 

científico existiriam todos no Instituto de Lisboa, enquanto o novo ramo de “artes industriais” 

foi somente estabelecido no Porto (Decreto 08-10-1891). 

 No sentido de sugerir a resolução dos problemas decorrentes da última reforma o 

conselho escolar decidiu, em sessão de 29 de julho de 1893, enviar uma representação ao 

governo, aludindo à necessidade de dar ao ensino uma nova organização, para além de repetir 

uma vez mais a necessidade de instalações condignas (Actas do Conselho Escolar, Sessão de 

29-07-1893). A reforma de 25 de outubro de 1893 deu uma ligeira alteração das cadeiras a 

lecionar e uma especificação dos estabelecimentos práticos a erigir. São criados 11 gabinetes, 

2 laboratórios, 1 museu para estudo de mercadorias e 1 escritório comercial para ambos os 

institutos por lecionarem cursos diferentes. O lugar de conservador é extinto nos institutos e 
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o pessoal administrativo é composto por 1 secretário, 1 amanuense e 1 oficial, este último 

desempenha funções de bibliotecário e de contabilista (Decreto de 25-10-1893). 

 Por Portaria de 7 de fevereiro de 1911, o Ministério de Fomento colocou em vigor o 

Decreto de 9 de julho de 1903. Nenhum aluno poderia matricular-se no 3º ano sem ter 

praticado durante 2 anos trabalhos manuais em oficinas, continuando a ser obrigatório o 

tirocínio, nesta época com a duração de 6 meses em estabelecimentos fabris, instituições 

públicas e empresas de construção. 

 A 29 de abril de 1918, é referido nas Actas do Conselho Escolar (1901-1919, Sessão 

de 29-04-1918), que o Instituto Industrial e Comercial do Porto é autorizado a receber a 

quantia de trezentos mil escudos para se proceder à mudança de instalações para novo 

edifício. 

2.1.4. Instituto Industrial do Porto (1919-1924) 

Por Decreto de 5 de dezembro de 1918, o Instituto Industrial e Comercial do Porto 

daria lugar ao Instituto Industrial do Porto e ao Instituto Comercial do Porto, separando-se 

deste modo as secções do ensino técnico profissional. O ensino industrial, cuja tutela era a 

Secretaria de Estado do Comércio, seria ministrado nas seguintes escolas: Escolas de artes e 

ofícios; Escolas industriais; Escolas de arte aplicada; Institutos Industriais e Instituto 

Superior Técnico. 

 Assim o Instituto Industrial destinava-se a ministrar um ensino técnico de nível 

intermédio e a preparar alunos para cursos superiores no Instituto Superior Técnico em 

Lisboa. O ensino superior havia sido extinto no Instituto de Lisboa por Decreto de 23 de maio 

de 1911, enquanto no Instituto Industrial e Comercial do Porto foi extinto em dezembro de 

1918 (Correspondência expedida, Ofício de 16-07-1924). 

 Assim, o ensino intermédio tinha uma componente geral com a duração de dois anos e 

outra de âmbito específico, com idêntica duração. Os cursos especializados eram em 

Construção civil e obras públicas; em Minas; em Máquinas; em Eletrónica e em Indústrias 

químicas, habilitando os alunos ao título profissional de Auxiliares de Engenheiros, Chefes 

de Indústria e Condutores de trabalhos (Decreto de 03-11-1905, Art.º 77º, 79º e 80º). 

 Por Decreto de 15 de setembro de 1919, é estabelecido o Regulamento do Instituto 

Industrial do Porto que prevê um novo órgão de gestão, a Comissão de aperfeiçoamento do 
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ensino, que tinha por função propor melhoramentos no ensino ao Conselho escolar, facilitar 

os tirocínios nos alunos nas empresas e promover no exterior o ensino professado nos 

institutos médios (Decreto de 15-09-1919). 

 Continua a haver as classes de alunos “voluntários” e “ordinários”, respeitando-se, 

contudo o regime de precedência. Passa a ser condição de ingresso à matrícula idade não 

inferior a 15 anos, aprovação no curso geral dos liceus, ou o curso de uma escola preparatória, 

ou num curso elementar de indústria. Se os candidatos possuíssem somente o curso geral ou 

complementar das escolas industriais, ou correspondentes poderiam realizar um exame de 

admissão organizado pelo Conselho escolar (Decreto de 15-09-1919). 

 Os professores seriam coadjuvados na regência das suas cadeiras por 15 assistentes e 

8 preparadores. E o pessoal administrativo seria composto por um secretário, um oficial de 

secretaria e um amanuense. São instituídos 6 laboratórios, 6 gabinetes e 3 oficinas (Decreto 

de 15-09-1919). 

 Em sessão do Conselho Escolar de 14 de janeiro de 1919 foram atribuídos os 

professores das novas cadeiras (Conselho Escolar, Sessão de 14-01-1919). Contudo, as 

diligências no sentido de elaborar projetos de regulamentos para cada um dos institutos e de 

dar andamento à plena execução do Decreto nº 5029 só foram iniciadas em 25 de março de 

1919, em virtude dos acontecimentos políticos de então, com a nova presidência (Conselho 

Escolar, Sessão de 25-03-1919). 

 Em 24 de março de 1919 o Ministro do Comércio e Indústria, Álvaro Coelho, por 

telegrama incumbe o novo presidente de “fazer integrar o ensino técnico do Porto nos moldes 

em que se encontrava lançado o de Lisboa”. Nesta missiva oficial o Ministro confirma o que 

atrás se afirmou (Correspondência recebida, 1919, Ofício de 24-03-1919): 

“As reformas do ensino técnico realizadas pela República não conseguiram entrar no 

Instituto do Porto. Há longo tempo está sem resposta um ofício daqui, pedindo a 

indicação do pessoal para o Instituto Industrial, Instituto Comercial e Instituto 

Superior do Comércio, nos quais se deve desdobrar o velho Instituto Industrial e 

Comercial.” 

 De modo a proceder à instalação das novas escolas, por Portaria (Ministério do 

Comércio) de 10 de outubro de 1919, estipula-se a criação da comissão liquidatária do 

Instituto Industrial e Comercial do Porto. As reuniões foram chefiadas por José António dos 
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Santos, representando o Instituto Superior de Comércio do Porto. A comissão era composta 

também por Alfredo Henrique da Silva, nomeado diretor do Instituto Comercial do Porto, e 

por Mem Tinoco Verdial, representando o Conselho Escolar do Instituto Industrial. Os seus 

trabalhos finalizaram-se a 18 de maio de 1920, tendo sido difíceis as negociações uma vez 

que os orçamentos das novas escolas não chegavam para adquirir o material que cada secção 

tinha acesso quando integrada na escola original (Cadastro de Professores, Ano 1919). 

  A verba de trezentos contos, que havia sido atribuída ao Instituto Industrial e 

Comercial do Porto, para a sua instalação em edifício próprio acabou por se tornar reduzida, 

quando o velho Instituto se veio a dividir em três estabelecimentos, cabendo a cada um a 

quantia de cem mil escudos. Desta verba despendeu-se cem contos para o edifício do Instituto 

Industrial e setenta e cinco contos na expropriação de terreno, situado em Águas Férreas, na 

cidade do Porto. Sendo nomeada uma comissão da construção do edifício em sessão do 

conselho escolar em 10 de maio de 1919 (Actas do Conselho Escolar, Sessão de 07-07-1919 

e Sessão de 10-05-1919). 

 Terminada a expropriação nas Águas Férreas, procedeu-se à elaboração do projeto do 

novo edifício. Em 1920, pela Portaria de 7 de setembro, é aberto o concurso para a elaboração 

de um projeto conjunto para o Instituto Industrial e o Instituto Comercial do Porto. No 

programa inserto na Portaria estava previsto o número de salas e a sua respetiva lotação, o 

número de laboratórios e todos os estabelecimentos necessários a cada disciplina, assim como 

espaços necessários para a prática de educação física (Diário do Governo, 07-09-1920, 

pp.3316-3319). Mas a rápida desvalorização da moeda, reduziu a proporções muito pouco 

significativas o saldo da verba, tornando impossível a execução do plano de construção de 

novo edifício. Este terreno acabou por servir para lá se constituírem as oficinas (Exposição 

da instalação do Instituto, de 1930). 

2.1.5. Instituto Industrial e Comercial do Porto (1924-1933) 

Uma nova fusão das duas secções de ensino médio, instituída pelo Decreto de 31 de 

julho de 1924 restabelece o Instituto Industrial e Comercial do Porto, o que trouxe maior 

estabilidade na direção. O até então dirigente do Instituto Comercial, Alfredo Henrique da 

Silva assume o comando da nova escola pela Portaria de 4 de agosto de 1924 (Termos de 

Posse, 1924-1932, fl.1). 

 O Instituto Industrial e Comercial do Porto passa a reger-se pelos regulamentos das 
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duas escolas que se fundiram nele. Assim, pela primeira vez, aparece uma comissão 

disciplinar, oriunda do Instituto Comercial do Porto, regulamentado pelo Decreto nº 7073, 

de 29 de outubro de 1920.  

 Os cursos e os estabelecimentos práticos do Instituto Industrial do Porto e do Instituto 

Comercial do Porto mantêm-se os mesmos, só que reunidos, agora, na mesma escola. As 

cadeiras sofrem alterações ligeiras pelo Decreto de 9 de dezembro de 1925, reunindo numa 

só ordem, sem divisão de secções, as do ensino industrial e comercial. 

 Em 1918 o Instituto certifica os novos alunos com o título de “Auxiliares de 

engenheiros”, Chefes de indústria e Condutores de trabalhos, por Lei de 23 de julho de 1924, 

os alunos diplomaram-se com o título de “Engenheiros auxiliares”. Pelo Decreto de 29 de 

julho de 1926, passam os finalistas a “Agentes Técnicos de Engenharia”. Em 21 de outubro 

de 1931 passam a designar-se de “Condutores de Trabalhos”.  

 No início dos anos trinta mudanças significativas ocorreram nas escolas precursoras. 

Com a reforma de 1931, no ramo industrial são extintos os cursos gerais e reduziram-se a 

três os cinco antigos cursos especializados, juntando o de máquinas ao de eletrotecnia e o de 

Construções civis ao de minas; e criou-se com a duração de três anos o curso de Química 

laboratorial que, quando completado com mais um quarto ano, formava o curso de 

Quimicotecnia (Decreto de 21-10-1931).  

 O mesmo decreto, de 1931, organiza os assistentes e professores por grupos. O ensino 

comercial seria lecionado por 12 professores coadjuvados por 6 assistentes, 2 preparadores, 

4 mestres para ensino de línguas e 3 mestres para as disciplinas de caligrafia, estenografia e 

datilografia. O ensino industrial seria ministrado por 16 professores e 16 assistentes que 

seriam coadjuvados por 5 preparadores e três mestres de oficina. O pessoal administrativo 

seria composto por 1 secretário, um auxiliar de secretaria e amanuense. 

 Em 1932 o problema das instalações agrava-se. Já em agosto de 1926 o Ministro da 

Instrução Pública ordenara que o Instituto abandonasse o edifício (Exposição do Conselho 

Escolar, 17-12-1930). A faculdade com a verba estatal de 100 contos, inicia as obras nos 

espaços partilhados pelas escolas, prejudicando de tal modo o ensino no Instituto que, a 

pedido do Conselho Escolar, o Ministro Duarte Pacheco mandou suspende-las em 1928 

(Actas do Conselho Escolar, Sessão de 30-05-1928). Ano em que a Comissão ministerial 

propõe mudança para o edifício da extinta Faculdade Letras.  
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 Os espaços que o instituto ocupava no edifício da Graça deterioram-se de tal modo que 

houve salas que não tinham teto e outras que nem apoio sólido possuíam. Com a ordem do 

Instituto no Palácio de Cristal e com o fim do sonho do projeto de um novo edifício nas 

Águas Férreas, em virtude da linha férrea lá construída (Exposição do Conselho Escolar, 17-

12-1930). Em 1930 a Direção Geral do Ensino Técnico determina que a mudança do Instituto 

se efetuasse para o edifício onde funcionava o Instituto Superior do Comércio. O Instituto 

resiste a esta ordem e em outubro do mesmo ano a tutela recua na decisão (Correspondência 

recebida de 06-10-1930). 

 Ainda no ano de 1932 é ordenada a mudança do instituto para a Rua do Breyner, nos 

espaços da extinta Faculdade de Letras (Actas do Conselho Escolar, Sessão de 26-11-1932) 

e apesar da contestação do Conselho escolar, em janeiro de 1933, iniciaram-se as mudanças 

(Exposição do Conselho Escolar, 17-12-1930). 

2.1.6. Instituto Industrial do Porto (1933-1974) 

Por Decreto de 26 de junho de 1933, o Instituto Industrial e Comercial do Porto é 

novamente separado em duas escolas: O Instituto Industrial do Porto e O Instituto Comercial 

do Porto (Decreto n.º 22739, 26-06-1933). Passando a reger-se pelo regulamento do Instituto 

Industrial de Lisboa (Decreto 28-11-1931. Este regulamento substitui a comissão de 

aperfeiçoamento por três comissões pedagógicas de cursos: o de Construções, obras públicas 

e minas; o de Máquinas e eletrónica; o de Quimicotecnia e o de química laboratorial. 

 Os cursos lecionados, as suas cadeiras e estabelecimentos práticos mantêm-se os 

mesmos decretados pela reforma de 21 de setembro de 1931. As suas aulas práticas eram 

lecionadas nos Laboratórios de Física, Química geral, Eletricidade, Mineralogia e Química 

analítica, nas salas de trabalhos de Desenho de máquinas, Desenho de construções, 

Construção de máquinas, Análise biológica e bromatológica e nas oficinas de Carpintaria 

geral, Serralharia, Forja, Fundição, Carpintaria de Moldes (Decreto nº 20328, 21-09-1931). 

No ano de 1931 é estipulado que os exames de admissão versariam sobre 4 saberes: 

matemática, física, química e desenho, para os candidatos com o 3º ano do curso de liceu ou 

com o curso de uma escola industrial sem habilitação complementar. Os candidatos com 

outra habilitação teriam também de fazer exame a português, francês, geografia e história 

(Decreto n.º 20553, Art.º22º, 28-11-1931). Ao longo dos anos trinta o número de alunos foi 

aumentando até meados dos anos 40, quando, por limitação de espaço, se decidiu diminuir 
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para cerca de metade a inscrição de alunos que na época excediam os 800. 

Em consequência da Lei de 19 de junho de 1947, que estipula as bases do ensino 

profissional, industrial e comercial, o Instituto Industrial do Porto passaria a formar agentes 

técnicos de engenharia (Lei n.º 2025, 19-06-1947). 

Em 1950, por Decreto de 4 de novembro, é aplicada a lei dos Institutos Industriais de 

Lisboa e Porto e aos Institutos Comerciais das mesmas cidades. Nele é publicada a tabela do 

pessoal que constituiria os respetivos institutos. O Instituto Industrial do Porto contaria no 

quadro de pessoal docente com: 13 professores ordinários, 12 auxiliares e 2 mestres e no 

quadro do pessoal auxiliar e administrativo com 4 preparadores, 1 primeiro-oficial, 1 

aspirante e 1 escriturário (Decreto n.º 38031, 04-11-1950). 

No mesmo Diário de Governo é publicado o regulamento para os Institutos 

Industriais, onde se verifica um aumento de estabelecimentos práticos e de cadeiras dentro 

do mesmo género de enquadramento de ensino médio. Os exames de admissão sofrem 

pequenas alterações, os candidatos com o 2º ciclo liceal ou com os cursos das secções 

preparatórias para os institutos, ministrados nas escolas industriais, teriam que fazer prova 

de matemática, de física e química e de desenho. Os candidatos com o 1º ciclo liceal, com o 

ciclo preparatório do ensino técnico ou com qualquer curso profissional teriam que fazer 

também exame de admissão a português, a francês ou inglês, a geografia e história, a ciências 

naturais (Decreto n.º 38031, 04-11-1950). 

A grande procura de diplomados dos institutos pelo mercado de trabalho nos anos 40 

e 50 teve maior incremento com o início das guerras coloniais e a vontade do poder em 

reforçar o investimento nas colónias. Na sequência destas necessidades o poder político 

publica o Decreto-lei de 3 de agosto de 1964 onde é instituído o ensino noturno. Para 

supervisionar esses cursos e auxiliar na direção passou a estar consagrado o cargo de 

subdiretor que foi assumido no Instituto do Porto por António Dias da Costa Serra (Decreto 

n.º 45848, 03-08-1950). 

No sentido de gerir assuntos do interesse dos alunos, surge em 1963-1964, não 

oficialmente, uma organização estudantil denominada “Comissão de Sebentas”, fortemente 

apoiada pelo Conselho Escolar do Instituto. Uma das suas funções essenciais consistia em 

promover a publicação de sebentas elaboradas pelos docentes e proporcionar infraestruturas 

de apoio ao ensino. A programação de atividades extras curriculares passou a ser outra das 
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preocupações, uma vez que até aí estas se centravam na prática desportiva. Criou-se então 

um bar, papelaria e organizaram-se eventos cujo objetivo era o convívio de estudantes. 

Impulsionou-se a criação de um grupo de teatro e um orfeão com o apoio do diretor. 

Desde 1933, o Instituto encontrava-se instalado no edifício oitocentista situado na 

Rua do Breyner (Figura 2), pertencente à antiga Faculdade de Letras (Correspondência 

enviada, Ofício n.º 82, 04-10-1933). Em 1955 iniciaram-se as diligências com vista à 

obtenção dos terrenos para a construção do edifício na Rua de S. Tomé. As obras só se 

iniciaram em 1965 e em junho de 1968 inaugurou-se o novo edifício. Nesse ano, são 

publicados em Portaria os programas das cadeiras, laboratórios e trabalhos gráficos que 

compunham os diferentes cursos. Este diploma introduz a cadeira de filosofia; extingue a 

oficina de mecânica de precisão e a anexa ao laboratório de eletricidade; funde a oficina de 

forja com a de serralharia; extingue todos os gabinetes; introduz os laboratórios de química 

orgânica, de química inorgânica, o de preparação de minérios e metalurgia e extingue o de 

eletricidade e o de máquinas (Portaria n.º 23181, Diário da República, 25-01-1968). 

Figura 2 - Edifício do antigo Instituto Industrial do Porto, Rua do Breyner 

 

Fonte: Google Maps 3D, 2020 

Em 1973, a Lei da Reforma do Sistema Educativo, de 25 de julho, determina a criação 

de Institutos Politécnicos, a partir da reconversão dos institutos industriais, dos comerciais e 

das escolas de regentes agrícolas. Estando previstos cursos de bacharelato para um ensino 

“concreto de aplicação prática”. O Decreto-lei nº 402/73 não definiu de que modo deveria 

ser realizado esta reforma do ensino técnico e alterou os cursos de bacharelato inicialmente 
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propostos para “cursos de curta duração”.  

Com o 25 de Abril o Gabinete do Ministro do Ministério da Educação e Cultura 

publica um Decreto, determinando que a direção dos estabelecimentos de ensino possa ser 

confiada a Comissões democraticamente eleitas (Decreto-lei n.º 221/74, 27-05-1974). Em 

Maio de 1974, em Assembleia-Geral, Alexandre Faro Barros é eleito presidente da Comissão 

diretiva. Extingue-se o Conselho escolar, as comissões administrativa, disciplinar e de 

aperfeiçoamento do ensino. 

2.1.7. Instituto Superior de Engenharia do Porto (desde 1974) 

Pelo Decreto n.º 830/74, de 31 de dezembro de 1974, os Institutos Industriais são 

convertidos em Institutos Superiores de Engenharia tutelados pelo Ministério da Educação e 

da Cultura. Os institutos lecionariam bacharelatos correspondentes ao título profissional de 

engenheiro técnico. A partir do ano letivo 1975-1976, o ISEP passou então a lecionar os 

bacharelatos3 em Engenharia Civil, Geotécnica, Eletrotécnica, Química, Mecânica, e desde 

1983, em Engenharia Informática. 

A definição dos departamentos do ensino superior universitário, legislada em 

Decreto-lei nº 68/80, veio ao encontro das diligências levadas a cabo pela escola no 

apetrechamento e reestruturação dos laboratórios. A autonomia científica e pedagógica do 

ensino superior alarga-se agora aos seus 7 departamentos (física, de química, de mecânica, 

de eletrotecnia, de civil, de geotecnia, de informática) responsáveis por ministrar os cursos e 

gerir as unidades de investigação. O departamento de matemática e a secção de gestão são 

transversais e apoiam os cursos diversos cursos de engenharia. 

Em setembro de 1988 foram homologados os três primeiros Cursos de Estudos 

Superiores Especializados (CESE’S), com a duração de dois anos que passam com os 

bacharelatos a compor cursos com equivalência a licenciatura. O conteúdo curricular dos 

cursos de Engenharia visou a formação de profissionais com saberes alicerçados, quer em 

domínios básicos de Matemática, Física e Química, como nas áreas de ciências, engenharia 

e especialidade, não deixando de focar e transmitir conceitos importantes em áreas 

complementares como Economia, Gestão, Informática e outras (Portaria n.º 635/88, 15-09-

                                                 

 

3 No caso do ISEP os cursos tinham a duração de 4 anos, só a partir de 1983, passar a ser de 3 anos. 
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1988). 

A 25 de outubro de 1988, os Institutos Superiores de Engenharia de Coimbra, Lisboa 

e Porto são integrados na rede de estabelecimentos de Ensino Superior Politécnico. O 

Instituto Superior de Engenharia do Porto ingressa nas estruturas do Instituto Politécnico do 

Porto (Decreto-lei n.º 389/88, 25-10-1988). Os cursos de bacharelato foram reestruturados 

em 1989, passando a ter a duração de três anos (Portaria n.º711/89, 22-08-1989). 

Com a elaboração dos Estatutos do Instituto Politécnico do Porto e com a posse do 

primeiro Presidente eleito ficou completo o regime de instalação do Instituto Politécnico, 

detentor de uma efetiva autonomia científica e pedagógica (Despacho Normativo nº 76/95, 

29-11-1995). Neste sentido, o Conselho Geral do Instituto Politécnico, composto pelos 

membros das suas escolas e entidades externas, elabora o Regulamento Geral dos Cursos 

Bietápicos de Licenciatura (Portaria nº 413-A/98 de 17-07-1998). 

O número de alunos desde 1975 não parou de aumentar. No ano letivo de 1975-1976 

estavam matriculados 2369 alunos e no ano letivo de 2004/2005 estavam já inscritos cerca 

de 6272 alunos. Esta realidade conduziu à necessidade de criação de infraestruturas 

adequadas, esforço que continuamente foi sendo feito desde o início dos anos 90, tendo sido 

construídos 7 novos edifícios e remodelados os então existentes (Consultado em 

https://www.isep.ipp.pt/ISEP/History). 

Atualmente o ISEP tem mais de 6500 alunos inscritos, 497 docentes, 106 funcionários 

num campus com cerca de 40000m2 de área coberta. O complexo pedagógico dispõe de 85 

salas e 82 laboratórios. Existem outros espaços como 16 anfiteatro para aulas, 4 auditórios e 

1 biblioteca geral (Consultado em https://www.isep.ipp.pt/ISEP/Glance). 

 

2.2. A Musealização no Ensino Industrial do Porto 

2.2.1. Estabelecimentos auxiliares de ensino – contextualização 

Na reforma do ensino de 1864, para além dos estabelecimentos de ensino são criados 

uma série de estabelecimentos auxiliares, entre os quais um museu tecnológico que deveria 

compreender “modelos, desenhos, instrumentos, diferentes productos e materiaes e todos os 

https://www.isep.ipp.pt/ISEP/Glance
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objectos próprios para illustrarem o ensino industrial”4 (Decreto-lei 20-12-1864, Art.º 41º). 

Segundo Patrícia Costa e Luís Alves (2015, pp.294-296) a reforma de 1864 

representou um ponto de viragem para o ensino prático. Sendo nessa altura criado o 

Laboratório Chimico, o Gabinete de Physica e o Museu Technologico, assim como outros 

estabelecimentos auxiliares, como o Gabinete de Mineralogia. Durante a segunda metade do 

século XIX o ensino industrial sofreu consecutivas reformas, os gabinetes e laboratórios 

foram mudando de nome, sem alterar muito as suas funções principais, e foram surgindo 

outros, acompanhando a evolução da ciência.  

Patrícia Costa (2005, p.171) dá-nos conta que, grande parte dos instrumentos 

científicos usados nos estabelecimentos auxiliares de ensino foram adquiridos durante o 

século XIX e princípios do XX, época de difusão de novas ideias e técnicas pela Europa. O 

Instituto comprou modelos didáticos, aparelhos e máquinas em exposição universais e em 

casas de instrumentos científicos e de precisão das mais conceituadas da época, 

acompanhando o ritmo de desenvolvimento, enriquecendo muito o seu espólio científico, 

extremamente útil para a Instituição. E apesar desse material, que constituía os seus 

Gabinetes e Laboratórios, ter transitado entre edifícios, foi sendo guardado, numa espécie de 

“colecionismo” involuntário.  

2.2.2. Conservatório de Artes e Ofícios  

Como refere Carlos Loureiro (2005, p.192) a ideia de constituição de um museu 

industrial no nosso país começou a ser discutida e equacionada no início do século XIX. No 

entanto, só em 1836 por Decreto-lei de 18 de Novembro é que foi criado o Conservatório de 

Artes e Ofícios de Lisboa, seguindo-se o Conservatório Portuense de Artes e Ofícios em 9 

de janeiro de 1837. A finalidade principal destes estabelecimentos era, de acordo com os 

referidos decretos-lei, “a instrução prática em todos os processos industriaes por meio da 

imitação”. 

A coleção do Conservatório deveria ser formada por máquinas, modelos, utensílios, 

desenhos, descrições e livros relacionados com as diferentes artes, espalhados pelos vários 

Estabelecimentos Públicos. Estes objetos deveriam ser classificados de acordo com a 

                                                 

 

4 Isto acontecia na Escola do Porto, porque na de Lisboa, já existia a biblioteca industrial desde 1852. 
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natureza e guardados por ordem cronológica, estando previsto a realização, de dois em dois 

anos, de uma exposição pública nas salas do Conservatório com produtos das indústrias 

nacionais (op. cit., p.192). 

2.2.3. Laboratórios e Gabinetes (ensino prático) 

Em 1853 é solicitado à Academia que disponibilize uma sala ao lente da Escola 

Industrial do Porto para que ele possa iniciar as suas aulas. A Portaria de 2 de maio de 1854 

determina que o diretor da Academia Politécnica deve disponibilizar ao diretor da Escola 

Industrial do Porto “as casas do conselho, aulas, laboratório de chimica, Gabinete de physica 

e Biblioteca” até que se façam as obras para a instalação da referida escola. Determina ainda 

que “o gabinete de Physica e o Laboratorio chimico da Academia Polytechnica do Porto 

continuem a ser comuns a ambos os estabelecimentos” (Annuario da Academia Polytechnica, 

para o anno 1884-1885, pp.129-130). 

Para Araújo, Bernardo e Monteiro (2011) a partilha desses espaços e instrumentos 

manteve-se durante décadas, considerando que essa partilha de instrumentos parece ter sido 

vantajosa para a Academia, visto que o Instituto se dirigia mais para atividades ligadas à 

indústria, tendo assim conseguido melhores financiamentos (p.18). Apesar das várias 

mudanças de localização do Instituto Industrial do Porto a maior parte das coleções 

sobreviveram, o que explica a existência da maioria dos instrumentos pertencentes aos 

estabelecimentos de ensino prático. De fato, inicialmente a Escola Industrial do Porto 

instalou-se em parte do Edifício da Graça, onde já funcionava a Academia Politécnica do 

Porto.  

Patrícia Costa e José Oliveira (2010) referem que a mudança de instalações ocorreu em 

1933, quando o Instituto Industrial ocupou um edifício na Rua do Breyner. Embora, numa 

fase inicial os principais laboratórios e gabinetes do Instituto continuassem a funcionar no 

Edifício da Graça. Com o crescente número de alunos, laboratórios, gabinetes e oficinas, em 

1967 a escola passa para novas instalações, construídas para esse efeito, na Rua de S. Tomé, 

onde hoje se encontra o ISEP. O material didático dos gabinetes e laboratórios foi “sendo 

levado de edifício para edifício, e a avaliar pelo actual acervo, houve uma intenção clara de 

guardar muitos dos objetos” (pp.246-249). 

2.2.4. O Museu Tecnológico 

Em 1864, altura que a Escola Industrial passa a Instituto, é criado o “museu 
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tecnológico”, que compreendia modelos, desenhos, instrumentos, diferentes produtos e 

materiais e todos os objetos próprios que ilustrassem o ensino industrial. Este passa a 

funcionar, a par do Gabinete de Physica, do Laboratório Chimico e da Bibliotheca, como 

estabelecimento auxiliar de ensino. 

 Para Patrícia Costa (2005) o museu tecnológico evoluiu de forma lenta, em 1872 ainda 

não tinha local próprio e todos os instrumentos, ferramentas e modelos destinados a este 

espaço estavam ainda encaixotados e por inventariar. Uma das soluções apresentadas foi que 

após a transferência do Colégio dos Órfãos para outro local, instalar o museu num salão ou 

galeria existente no 2º andar do edifício do Paço dos Estudos. No ano seguinte o mesmo 

começou a ser instalado na sala onde funcionava, até então, a 1ª cadeira – Aritmética, 

Álgebra, Geometria, Trigonometria e Desenho Linear – e iniciou-se a colocação na “devida 

ordem” de produtos de cerâmica e algumas máquinas e da secção de ferramentas, para que 

os objectos não se deteriorassem mais (p.172). 

Carlos Loureiro (2005) considera que apesar das dificuldades, o Museu entre 1875 e 

1883 conseguiu adquirir várias peças e objetos, como ferramentas e máquinas diversas, 

algumas adquiridas em exposições internacionais. Pelo meio, ainda contribuiu para 

participação portuguesa na Exposição Universal de Paris de 1878. Ainda assim o governo 

considerou que o Museu Tecnológico não atingiu os objetivos propostos (pp.192-193). 

2.2.5. O Museu Industrial e Comercial do Porto 

O Museu Industrial e Comercial do Porto (MICP) foi criado por Decreto-lei em 24 de 

dezembro de 1883. Patrícia Costa (2005) verificou que: “Após uma leitura atenta de alguma 

correspondência da época, deduzimos que o Museu Tecnológico e o Museu Industrial e 

Comercial coexistiram alguns anos” (p.172). O Museu Tecnológico era dirigido pelos 

professores das respetivas cadeiras, enquanto o Museu Industrial e Comercial tinha na sua 

direção: o presidente da Associação Comercial do Porto, um delegado do Instituto e outro 

elemento, como refere o Decreto (24-12-1883). 

No Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais estabelece-se como objetivo 

dos museus “proporcionar instrução prática pela exposição dos variados produtos da 

indústria e comercio e prestar um serviço mais directo aos fabricantes e consumidores, 

mostrando onde e como poderão obter vantajosamente os objectos necessários ao seu 

abastecimento”. Os museus deveriam exibir os produtos da indústria acompanhados de uma 
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fatura simulada e de “amostras que elucidem os processos de fabricação, mostrando os 

objectos nos seus sucessivos momentos”, assim como “por meio de originais ou reproduções, 

os objectos necessários para se constituir gradualmente a colecção retrospectiva ou histórica 

das ferramentas e utensílios, bem como dos objectos notáveis da indústria e arte industrial 

nacional” (Diário do Governo, nº103, 07-05-1884, p.1160).   

Permitia-se deste modo, aos fabricantes nacionais e estrangeiros expor nos museus 

produtos e amostras, por secções industrial, comercial e arte industrial, criando em cada 

museu uma biblioteca e um gabinete de estudo e instituindo um museu ambulante, formado 

com partes das coleções dos museus expostos em diferentes localidades do país, segundo as 

necessidades e interesses de cada região5 (Decreto de 19-12-1888, p.179).  

Inaugurado em 1886, ficou instalado no Circo Olímpico ou Circo dos Cavalinhos, na 

antiga Rua do Palácio de Cristal, nas traseiras do quartel da Torre da Marca. Segundo Patrícia 

Costa, o museu era também denominado na época de Museu Industrial do Palácio. O seu 

diretor foi o Prof. Joaquim de Vasconcelos (1849-1936). Algum do espólio do Museu 

Industrial e Comercial do Porto terá sido transferido para outras instituições como, por 

exemplo, o Museu Nacional Soares dos Reis, após a sua extinção (Costa, 2005, pp.172-176). 

A partir de 1891 o Museu passa a ter cinco secções gerais, às já existentes comercial, 

industrial e tecnológica juntam-se a arte industrial e a pedagógica (Decreto-lei de 08-10-

1891, Artigo 75º). Criou-se um gabinete de estudo para os visitantes fazerem cópias ou 

desenhos dos objetos expostos e uma oficina modelo para abastecimento do material das 

escolas e do Instituto Industrial e Comercial (Decreto-lei de 08-10-1891, Art. 75º, 1º). O 

Museu ficou obrigado a realizar uma exposição com periodicidade de dois anos que 

englobasse todos os trabalhos produzidos nas escolas industriais do reino. Além da 

exposição, o Museu do Porto tinha que realizar uma outra anual, com trabalhos das escolas 

industriais da sua circunscrição (Decreto-lei de 08-10-1891, Art. 68º) (Loureiro em Semedo 

e Silva, 2005, pp.193-195). 

Em setembro de 1886, Joaquim de Vasconcelos é nomeado definitivamente 

                                                 

 

5
 Segundo, Delicado (2009, p.179) o museu estava dividido em duas secções: uma industrial e outra 

comercial, cada uma subdividida em nacional e estrangeira. A zona nacional ainda estava dividida em 

metrópole e colonial (Diário do Governo nº103, 7 Maio 1884, 1160). 
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conservador do Museu. Curiosamente, é a partir desse momento que o Museu começa a sofrer 

sérios contratempos. A publicação do catálogo e do boletim são suspensos e em 1888 e 1891 

o museu sofre alterações de regulamento impostas pela Direção Geral do Comércio e da 

Indústria. As verbas despendidas para o Museu foram diminuindo e as propostas feitas para 

melhorar, expandir e tornar o Museu mais útil foram todas recusadas (Monteiro citado por 

Loureiro, 2005, pp.195-197). 

A última exposição escolar esteve patente entre novembro de 1891 e fevereiro de 

1892 (op. cit., p.356). As entidades oficiais demonstravam cada vez mais desinteresse pelos 

museus industriais e comerciais e a frequência do Museu nos últimos anos decai 

significativamente (Loureiro, 2005, p.197). 

No ano de 1899, os Museus Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto são extintos, 

e as suas coleções distribuídas pelas escolas industriais, tal como é referido no relatório que 

acompanha o Decreto de 23 de dezembro de 1899, por estarem “longe de satisfazer os intuitos 

que visavam, quer como exposições permanentes de artigos industriais e correspondentes 

matérias-primas, quer como subsídio prestado ao ensino das escolas industriais”. Em 

alternativa é criada uma Comissão Superior de Exposições, com a missão de promover 

exposições regulares ou excecionais, em Lisboa e Porto e noutros pontos do país, e organizar 

a participação em exposições internacionais (Ramos citado em Delicado, 2009, p.180). 

Em 1927, Joaquim de Vasconcelos ainda era o portador da chave do edifício onde 

estavam guardados os objetos, encontrando-se o Antigo Circo Olympico em elevado estado 

de degradação. Os objetos acabaram por ser transferidos para uma das naves laterais do 

Palácio de Cristal que se encontrava desocupado (Lima, 1949, p.219 citado por Loureiro). 

Segundo Viana, em 1933, o espólio do museu estaria depositado em péssimas 

condições no Palacete da Braguinha, em S. Lázaro e no Instituto Comercial, na rua 

Entreparedes. As peças de cerâmica de maior valor foram integradas no Museu Nacional 

Soares dos Reis, sucedendo o mesmo com a coleção de “sedas portuguesas em risco de 

completa inutilização e alguns ferros forjados” (Viana, 1979, p.96 citado por Loureiro). As 

restantes peças terão sido entregues à Escola Industrial de Faria Guimarães, à Escola Prática 

de S. Bento em Santo Tirso e ao Conservatório de Música de Lisboa. Outras partes das 

coleções terão ido, de acordo com Alfredo Magalhães para o Museu de Etnografia e História 

da Junta Distrital do Porto (Loureiro, 2005, pp.197-198). 



45 

Carlos Loureiro, considera que este foi um Museu de referência para a Museologia 

portuguesa do século XIX, sendo o único museu industrial e comercial a par do de Lisboa. 

Para a cidade do Porto teve um papel fundamental na dinamização social, cultural e 

económica da cidade (Loureiro, 2005, pp.199-200). 

2.2.6. Espaços museológicos 

Como é dito por Patrícia Costa, foi por iniciativa do docente Rogério Paula, do Grupo 

de Física, tinha sido já apresentado ao diretor do Instituto, Eng.º Lima Aires, por volta de 

1970 um projeto para a criação de um Museu de Física, embora não haja referências da sua 

concretização. Contudo, nos primeiros anos da década de 80, instalou-se um museu da física 

numa das salas do departamento, onde os exemplares de máquinas e modelos científicos 

estavam ao dispor da escola e alunos. Este acabou por ser desmontado devido à escassez do 

espaço e à necessidade da sala para a atividade letiva (Costa em Semedo e Silva, 2005, p.172). 

Outro caso foi o Museu de Mineralogia, instalado no Departamento de Engenharia 

Geotécnica, que guarda numerosos exemplares de rochas e minerais, entre outros materiais 

ligados à área. Embora não esteja aberto ao público, é utilizado pelos professores do 

Departamento como complemento prático das aulas (op. cit., p.174). 

Em 1998, com a consciência de que todo o espólio do ISEP era valioso demais, foi 

decidido criar um museu que pudesse ilustrar o desenvolvimento tecnológico do século XIX 

e a história da escola, onde a prática era um elemento fundamental para a formação dos seus 

alunos. Deste modo, o Museu Parada Leitão é legatário desse espólio, onde “para além do 

aspeto contemplativo e interpretativo que uma coleção desta natureza exige, o fator educação 

terá, forçosamente, de estar presente, para que a herança do que foram os núcleos 

museológicos nesta instituição possa ser mantida” (op. cit., p.176). O Museu Parada Leitão, 

mais tarde redenominado de Museu do ISEP, surge, assim, com a missão de preservar esta 

herança cultural e científica. 

 

2.3. O Museu do ISEP 

2.3.1. Caracterização da instituição e suas atividades 

O acervo do Museu do ISEP tem uma única origem, a instituição ISEP e suas 

antecessoras, os objetos científico-didáticos que constituem as suas coleções, foram 
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utilizados nos diferentes gabinetes e laboratórios existentes sobretudo do antigo Instituto 

Industrial. Utilizados por professores e alunos para aulas práticas dos cursos, sobretudo para 

os cursos das chamadas engenharias tradicionais (mecânica, civil e eletrotecnia). 

Para Costa e Oliveira (2010), o Museu do ISEP preserva e divulga esse património 

museológico do Instituto, apoiando projetos de investigação, criando exposições temporárias, 

seminários, material de divulgação e colaborando na realização de eventos dos vários 

departamentos do ISEP (pp.245-246). 

2.3.2. Localização  

O Museu encontra-se no Campus do ISEP (Figura 3), no Polo Universitário da 

Asprela, junto ao Hospital de São João do Porto e do IPO. Trata-se de um meio urbano e 

rodeado sobretudo por edifícios universitários, pertencentes a diferentes instituições de 

ensino. O Campus do ISEP tem cerca de 50.000 metros quadrados, com edifícios antigos e 

modernos. Nos edifícios mais recentes estão alguns departamentos, como a Biblioteca e 

Serviços Administrativos do ISEP (ambos no Edifício E). Verifica-se que ocorreu nos 

edifícios mais antigos obras de remodelação em anos recentes. 

Figura 3- Localização do Museu do ISEP 

 

Fonte: Google Maps 2D, 2020 
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O Museu do ISEP localiza-se desde 1999 neste Campus, no piso 0 do Edifício C 

(Anexo 1), na Rua Dr. António Bernardino de Almeida, nº 431, 4249-015 Porto. O Edifício 

C para além do museu, tem ainda o Departamento de Engenharia Geotecnia e Geoambiente 

no piso 1 e o Departamento de Engenharia Civil no piso 2. No exterior do museu existe um 

parque de estacionamento para vários veículos, o acesso em transportes públicos é garantido 

pelo Metro do Porto (linha amarela) e Autocarros STCP (803). As paragens ficam a cerca de 

cinco minutos a pé até à entrada do museu, sendo os seus horários perfeitamente compatíveis 

com o museu, uma vez que este está aberto de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h00. A 

entrada no museu é gratuita. 

2.3.3. Espaços 

O museu dispõe, num dos seus espaços, de um Arquivo Histórico e também de uma 

Biblioteca, estando essa localizada no Edifício E, com mais de dois mil títulos, com algumas 

raridades bibliográficas. É apresentada a planta do Museu do ISEP (Apêndice 3), com os 

respetivos espaços (Apêndice D) devidamente assinalados, bem como o percurso (assinalado 

a vermelho) seguido pelos visitantes durante as visitas ao museu.  

2.3.4. A equipa técnica do Museu 

A equipa do museu faz parte da Divisão de Documentação e Cultura do ISEP, sendo 

diretamente dependente da Presidência. O mapa do pessoal é atualmente composto por duas 

profissionais, a museóloga Doutora Patrícia Costa, Coordenadora da Divisão de 

Documentação e Cultura, responsável pelo Museu, Biblioteca, Arquivo Histórico e Gabinete 

de Reprodução Documental e a Dra. Guilhermina Cadeco que exerce a função de Técnica 

Superior de Conservação e Restauro. O Museu recebe estagiários, que prestam serviço nas 

seguintes áreas: inventário de coleções, estudo e gestão de coleções, atividades educativas 

(Anexo 2), visitas guiadas e produção de diversa documentação museológica. O 

organograma do Museu é inserido na estrutura orgânica de todo o ISEP (Anexo 3).  

É da responsabilidade do Técnico do Museu: “recolher os dados relativos à temperatura 

e à humidade relativa do arquivo histórico, sala de exposições temporárias, sala de química 

e sala de física, elaborar relatório e tomar providências quando necessário” (Anexo 4a, 4b e 

4c). Tem ainda de “decidir e/ou autorizar operações de conservação e restauro, realizar 

intervenções, proceder à limpeza de objetos e documentos, proceder ao seu 

acondicionamento e armazenamento” (Anexo 5). 



48 

Cabendo à Divisão de Documentação e Cultura: “autorizar a consulta do acervo 

museológico, do arquivo histórico e do fundo bibliográfico antigo, autorizar a saída dos bens 

móveis pertencentes ao acervo museológico, ao fundo bibliográfico e documentos históricos, 

autorizar a execução de fotografias de reportagem, autorizar a cedência de imagens 

digitalizadas, autorizar a realização de filmagens ou de gravação em vídeo, avaliar a 

relevância dos objetos a incorporar no acervo museológico do Museu do ISEP, dando o seu 

parecer técnico” (Anexo 5).  
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Capítulo 3 -  Coleção de Topografia do Museu ISEP 

3.1.  Topografia (conceito) 

A Topografia (do grego topos, lugar e graphien, escrever) é a ciência da medição e 

representação gráfica de parcelas de terreno, não muito extensas, com descrição de 

pormenores planimétricos e altimétricos. Localizando os diversos acidentes do terreno não 

apenas em planta mas também em altitude (Ruiz, 1992, p.7).  

O trabalho sobre plantas topográficas consiste na medição de comprimentos, na 

avaliação de áreas, no traçado de perfis ou cálculo de volumes. Os projetos a realizar no 

terreno, sobretudo no âmbito da Engenharia Civil, terão por base essas plantas topográficas 

(Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.1).  

As grandezas medidas e utilizadas pela Topografia são de duas espécies: distâncias e 

ângulos; e são a base de todas as plantas topográficas e da localização de pontos do terreno 

a partir delas (Ruiz, 1992, p.7). 

Como setor especializado da Topografia existe ainda a Agrimensura, a qual descreve 

apenas os pormenores planimétricos e a Geodesia, como Topografia em grande escala, a qual 

se dedica ao estudo e medição de grandes extensões da superfície terrestre, dependendo da 

Geografia (op. cit., p.7).  

 

3.2.  História da Topografia 

3.2.1. O Contexto mundial 

A cultura chinesa (3500 a.C.) dispunha do gnómon (Figura 4), um pequeno obelisco 

que produzia sombra quando iluminado pelo sol e pelo tamanho da sombra, que podia 

determinar a posição do mesmo; dispunha, ainda, de clepsidras para a medição do tempo 

(Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/1). 
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Figura 4 - Esquema de funcionamento do Gnómon 

 

Fonte: http://www.instesre.com/Activities/sundial.htm (Acesso em janeiro 2020) 

No Egito normalmente associavam-se os “esticadores de corda” com a remarcação 

dos limites das propriedades após as cheias do Nilo. Aí se desenvolveu a aplicação da 

geometria à medição de terras, calculando as superfícies por triângulos, retângulos, a partir 

de medidas lineares dos lados e da marcação de ângulos retos por um processo chamado: 

“3,4,5”. Os processos topográficos dos egípcios (Figura 5) foram de grande exatidão, o que 

é demonstrado pelas medições feitas à Grande Pirâmide de Gizé (2900 a.C.) tendo 

nivelamentos, como a orientação dos lados da pirâmide, com erros inferiores a 1’,6 (op. cit., 

pp.I/2-6). 

Figura 5 -- Topógrafo egípcio e Esticadores de cordas egípcio 

 

Fonte: Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/6  

http://www.instesre.com/Activities/sundial.htm
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Os gregos consideravam a Topografia como a ciência da divisão de terras, uma 

ciência utilitária, que servia para delimitações, demarcações e cadastro. Distinguindo-a entre 

Geodésia superior (estudo da forma, tamanho e peso da Terra dos fenómenos no espaço 

circunterrestres) e Geodesia inferior (Topografia atual) (op. cit., p.I/6). 

Estrabão (63 a.C. a 24 d.C.) escreveu uma Geografia síntese de estudos anteriores que 

conseguiu reunir. Esta Geografia foi recuperada e traduzida na Renascença (séc. XVI). Desta 

obra foi possível concluir, que os gregos já utilizavam: o “nível” e a “mira”, a “cadeia de 

medir” e a dioptra6 (op. cit., p.I/7). 

Segundo Hero de Alexandria, os Romanos desenvolveram-na e adaptaram todos os 

conhecimentos obtidos nos países conquistados, apreendendo as ideias dos gregos e etruscos, 

aplicaram-nas na construção de estradas, aquedutos, fortificações e na urbanização. Para 

medir distâncias usavam a decêmpeda7 (Figura 6) com a ajuda de fios-de-prumo. Para 

distâncias maiores usavam uma corda padrão, que era previamente esticada entre duas estacas 

e depois de algum tempo, untada com cera de abelha e resina.  

Os romanos distinguiram-se no cadastro, o próprio Júlio César fazia-se acompanhar, 

nas suas expedições militares, de geómetras e agrimensores, que lhe indicavam os valores 

das terras ocupadas, permitindo aplicar o tributo aos povos vencidos. Também se 

preocuparam com a educação dos seus peritos topógrafos, Vitruvius idealizou para o 

“topógrafo sumamente educado” 8 um conjunto de qualidades, das quais: “ser talentoso e 

pronto para aprender, ser literato, pintor, sabido em geometria, história, música, não ser 

ignorante em medicina, saber direito, ser mestre em astronomia e cosmologia” (op. cit., 

p.I/8). 

                                                 

 

6
 Instrumento rudimentar para medir ângulos, aperfeiçoado depois pelos Romanos. 

7
 Vara de 10 pés. 

8
 “Literatura – para saber tomar notas de campo; Geometria – para ter facilidade de planeamento e saber 

usar os instrumentos de medição das terras; Filosofia – para ter espírito elevado, não arrogante e sobretudo 

não insociável; Música – compreender a acústica e a harmonia da matemática; Medicina – para conhecer 

os efeitos do clima, da localização geográfica e o uso da água; Direito – para poder familiarizar-se com 

direitos e contratos antigos; Astronomia – para aprender o movimento do sol e das estrelas e o trabalho dos 

relógios de sol.” (Alves, Cruz, Norte, 1988, pp.I/12). 
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Figura 6 – Decêmpeda (ou Groma egípcia) 

 

Fonte: https://www.pinterest.ie/pin/310396599317109543/. Acesso em junho 2020 

Na Idade Média ocorreu a ascensão da civilização árabe neste domínio, distinguindo-

se Alamum de Bagdad (814 d.C.), que ao vencer o grego Miguel III impôs-lhe como 

condições de paz, os melhores livros gregos, estando o Almagesto entre eles. Alamum 

conseguiu assim medir o comprimento do grau terrestre com grande cuidado e rigor, 

atendendo aos instrumentos de que se dispunha na época. Na Península Ibérica, Afonso X rei 

de Castela, o “sábio”, por sentir dificuldades em determinar as circunferências e epiciclos, 

em que se moviam os corpos celestes, promoveu a primeira tradução latina do Almagesto, a 

partir da versão árabe (op. cit., p.I/9). 

Com o Renascimento apareceram alguns especialistas, cujos trabalhos tinham ligação 

com o estudo sistemático da Terra: perito artilheiro (que veio a dar origem ao engenheiro 

militar); topógrafo ou agrimensor e prático de relógios. Os avanços da Ciência, neste período, 

desencadearam uma série de inventos, muito úteis como: a luneta astronómica de Galileu ou 

de Kepler. Newton (mecânica celeste), Descartes (sistema de coordenadas) Fermat (cálculo 

diferencial), Neper (logaritmos), Huygens (telescópio), Flamsteed, Haley, Graham 

(relojoaria), Romer (movimentos da Terra e da Luz) e tantos outros, que permitiram avançar 

na observação dos astros, facilitando mais tarde o desenvolvimento da Topografia e da 

Geodesia (op. cit., p.I/9). 

https://www.pinterest.ie/pin/310396599317109543/
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Em 1798, Napoleão deu início à expedição científico-militar, conhecida como a 

“Campanha do Egipto”, que resultaria numa péssima expedição militar, mas de grande 

utilidade académica e arqueológica. Para tal, contribuiu um conjunto de sábios que o 

acompanhou na chamada “Comissão de Artes e Ciências”. Napoleão determinou a realização 

de uma carta do Egito, a qual foi executada à prancheta, nas piores condições climatéricas, 

num ambiente bélico hostil e com cheias periódicas do Nilo, o que dificultou bastante estas 

operações topográficas (op. cit., pp.I/11-12). 

Embora a ocupação do Egito tivesse durado três anos, as equipas apenas dispuseram 

de ano e meio útil para completarem o levantamento (Figura 7). Em 1808 foi publicado em 

Paris um atlas de 47 folhas (90cm, 60cm), embora por motivo de segurança, só apareceram 

à venda ao público vinte anos depois. Tais trabalhos permitiram a posterior abertura do Canal 

do Suez. (op. cit., p.16). 

Figura 7 – Gravura antiga, método da prancheta utilizado na campanha do Egito 

 

Fonte: Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/16 

3.2.2. O contexto português  

No ano de 1788, em Portugal, tiveram início os trabalhos da “Triangulação 

Fundamental” que duraram até 1863. Já antes o Engenheiro-Mor Manuel de Azevedo Fortes, 
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entre 1724 e 1730 adaptou a Cartografia portuguesa à francesa de Cassini, e apoiado por D. 

João V, realizou o mapa Reyno de Portugal e seis mapas das províncias, gravados por 

Grampré em 1730 (Alves, Cruz, Norte, 1988, pp. I/16). 

A “Triangulação Geral do Reino” foi dirigida pelo Dr. Francisco António Ciera, 

auxiliado por Carlos Frederico e Pedro Folque. Os trabalhos (Figura 8) tiveram início em 

1784, mas foram suspensos em 1803. Em 1843 foram retomados sob a direção do Marechal 

Pedro Folque, ajudado pelo filho Major Filipe Folque. De 1853 a 1891 fizeram-se as 37 

folhas da Carta Geral do Reino (Carta Corográfica de Portugal) na escala 1/100.000. Esta 

obra mereceu “Carta de Distinção” no Congresso Internacional de Ciências Geográficas da 

Sociedade de Geografia de Paris em 1875 (op. cit., pp. I/17). 

Figura 8 – Engenheiros – Topógrafos no campo (início séc. XIX) 

 

Fonte: Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/18 

No século XIX, o entusiasmo científico levou alguns homens, como o General de 

Brigada Serpa Pinto (Figura 9), a preparar uma expedição a África. Partindo para Angola em 

1877, onde se encontrou com o explorador americano Stanley. Nesse ano inicia a travessia 

de Luanda a Durban e durante a viagem fez inúmeras observações. Também o Almirante 

Gago Coutinho, enquanto geógrafo, contribuiu com importantes trabalhos desde Angola, 

Moçambique, S. Tomé e Timor (op. cit., pp. I/19-20). É certo que estas viagens não tinham 

apenas preocupações topo-cartográficas, mas desbravaram muito trabalho, para o futuro da 

cartografia africana.  
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Em 1899 foi publicada a primeira folha da carta do Estado-Maior na escala 1/20.000. 

Entre 1927 e 1929 foram editadas as 29 folhas da Carta Itinerária de Portugal na escala 

1/250.000, pela Seção Cartográfica do Estado-Maior. Entre 1932 e 1951, já com o Serviço 

Cartográfico do Exército a funcionar, foram levantadas e executadas todas as 640 folhas da 

carta 1/25.000 do Continente. Em 1954 foram editadas as 30 folhas dos Açores e em 1970 

editadas as 16 folhas da Madeira. Também o S.C.E. executou o levantamento completo de 

72 folhas da Guiné, de 64 folhas de Cabo Verde e diversos foto mapas de Angola e 

Moçambique (op. cit., pp. I/21-23). 

Figura 9 – Serpa Pinto na Expedição a África (com teodolito) 

 

Fonte: https://www.goodreads.com/photo/author/13792787.AlexandreRochaSerpaPinto9 

Desde o início do séc. XIX o progresso dos instrumentos e equipamentos, bem como 

o aparecimento de novas técnicas, permitiu um efetivo desenvolvimento da Topografia. Este 

desenvolvimento ocorreu não só por necessidades militares, mas também por necessidades 

de cadastro, estabelecimento de vias de comunicação, construção de obras de arte, 

desenvolvimento de indústrias, exigindo precisão e rapidez. Os técnicos foram obrigados a 

recorrer a métodos de trabalho mais rápidos mas sem perda de precisão, à utilização de 

instrumentos mais sofisticados e a processos matemáticos sempre atualizados, 

                                                 

 

9
 Acesso ao link em janeiro 2020. 

https://www.goodreads.com/photo/author/13792787.AlexandreRochaSerpaPinto
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acompanhando a evolução (op. cit., pp. I/25). 

 

3.3. Levantamento Topográfico 

Recorrendo a um conjunto de métodos e técnicas, o levantamento topográfico permite 

a medição de ângulos e distâncias. Utilizando para tal, certos instrumentos, que possibilitam 

a representação geométrica duma parcela da superfície terrestre, com rigor e aproximação 

(Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.179). Estas operações exigem muito tempo e o seu 

conjunto constitui os levantamentos regulares (planimetria e nivelamento).  

A planimetria compreende as operações, que permitem apresentar no papel, numa 

determinada escala, as diferentes linhas traçadas no solo, bem como os objetos principais que 

se encontram na sua superfície. Já o nivelamento é o conjunto de operações que determinam 

as alturas dos pontos principais do terreno, acima do plano horizontal de referência, 

representando assim as formas do terreno (Vaz, Albuquerque, 1916, p.172). 

Os trabalhos necessários à execução de um levantamento topográfico compreendem 

as seguintes fases: “Reconhecimento; Levantamento da figura de apoio; Ligação ou não, à 

rede geodésica nacional; Levantamento do pormenor (detalhe topográfico). Para executar 

uma planta ou carta topográfica, deve-se inicialmente executar um reconhecimento, que 

poderá resumir-se a um estudo em cartas ou plantas já existentes, sobre fotografias aéreas ou 

um reconhecimento10 a pé.” (Alves, Cruz, Norte, 1988, p.IV-1).  

Atualmente recorre-se a este método clássico (de medição direta sobre o terreno) 

usando instrumentos topográficos como estações totais, para áreas pequenas e grandes 

escalas, normalmente superiores a 1:500. Para áreas de maiores dimensões e escalas 

inferiores é utilizado o método aéreo-fotogramétrico, método remoto que recorre a medições 

indiretas sobre fotografias adquiridas a partir de plataformas aéreas. Em alternativa aos 

taqueómetros ou às estações totais, o sistema GPS é hoje bastante comum, sendo o seu uso 

integrado com a estação total (Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.179). 

Nesse sentido, importa analisar os principais métodos de levantamento topográficos, 

                                                 

 

10
 Nesse reconhecimento o responsável pelo levantamento fica com uma ideia geral da zona e esquematiza 

a localização dos futuros pontos de apoio (Alves, Cruz, Norte, 1988, p.IV-1). 
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utilizados nos finais do século XIX e início do XX. Dos quais se destacam três tipos: 

Levantamento por Irradiação; Levantamento por Alinhamentos e Normais e Prancheta. 

3.3.1. Levantamento por Irradiação 

Para obtenção dos pontos de apoio, pode-se estacionar num desses vértices que 

permita uma boa visibilidade à sua volta. Define-se, normalmente, a estação (Figura 10) por 

uma marca (um prego, uma estaca, etc.) fixada ao solo. A partir daí são visados todos os 

pontos de pormenor necessários para o levantamento da região envolvente da estação. 

Para cada ponto deverá ser obtida uma distância horizontal e um ângulo horizontal. 

Esses valores são suficientes para definir as posições planimétricas relativas de todos os 

pontos de pormenor. O nome deste método deve-se ao fato de a estação estar colocada numa 

zona central e todos os pontos serem visados a partir delas definindo-se, assim, vários raios 

(op. cit., p.179). 

 

Figura 10 – Levantamento por irradiação 

 

Fonte: 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/QNNCumbeZGAunAF5j7tS0YRopI6Xkeuh3L5dUikA7I

QI5Nh7kbepwlTsHOgrtyJLsi8rkiDfrR0vh4waB4AD1emV9xTBOj-

6DGcuOhdHGEYVQ_5z4ItgXZOeS8cfPaBg2XEM7CTHZZ-k89h5HU-

kMRPZ9eb319aWv9_V8dMuNUKqcRrCHLTjLs2cCDIK 
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Os pontos de pormenor deverão ser, para a planimetria, os necessários para definir a 

forma dos objetos existentes no terreno que nos interessa representar na planta topográfica a 

desenhar. Normalmente, deverão ser respeitados os seguintes critérios: pontos limítrofes ou 

de localização de objetos (por exemplo, infraestruturas) e delimitação de áreas; só deverão 

ser considerados os objetos que têm dimensão à escala ou, em caso contrário, admitem 

representação simbólica; para levantamentos realizados antes do apoio (sem ligação à rede), 

tem de se proceder a uma transformação de coordenadas (op. cit., p.179). 

O objetivo principal do levantamento topográfico será referenciar cada ponto ou por 

um par de coordenadas polares, um ângulo (rumo) e uma distância horizontal, ou por um par 

de coordenadas retangulares, bem como a obtenção da respetiva cota. Esses valores11 serão 

obtidos à custa daqueles recolhidos no campo. O levantamento por irradiação continua a ser 

o mais utilizado (op. cit., p.184). 

3.3.2. Levantamento por Alinhamentos e Normais 

Em terrenos pouco acidentados pode fazer-se o levantamento medindo duas 

distâncias para cada ponto, ao longo de duas direções perpendiculares (um alinhamento e 

uma normal a esse alinhamento). A definição de ângulos retos pode levantar dificuldades 

num terreno acidentado, assim como a medição de distâncias. Este método só tem interesse 

em zonas planas e onde seja possível identificar facilmente uma linha reta (alinhamento) ao 

longo da qual se possam medir distâncias à fita, assim como perpendicularmente (normal) 

(op. cit., p.184). 

3.3.3. Levantamento à Prancheta 

A prancheta, muito popular no século XIX, trata-se de uma mesa nivelada sobre um 

tripé (onde pode assentar uma alidade). Sobre a mesa existe uma folha de desenho. A luneta 

do aparelho é apontada a uma mira num ponto de pormenor sendo possível traçar, de imediato 

na folha, paralelamente à luneta, o alinhamento. Conhecida a distância, marca-se, recorrendo 

à escala respetiva, na folha, sobre o alinhamento. Assim, regressa-se do campo com o 

levantamento já desenhado no papel, sendo apenas necessário completar o desenho. Este 

                                                 

 

11
 Atualmente, as estações totais simplificam muito este trabalho porque permitem que os valores finais 

sejam as próprias leituras durante o trabalho de campo. 
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aparelho permite eliminar grande parte do trabalho de cálculo em gabinete (op. cit., p.184). 

Apresenta algumas vantagens: estando o terreno sempre à vista do operador enquanto 

este desenha a carta, é reduzida a possibilidade de esquecer algum detalhe; dispensa a 

utilização de cadernetas de campo ou qualquer outro tipo de registo, além do que está na 

prancheta; o trabalho de campo é reduzido ao mínimo. Este método de levantamento teve 

importância no seu tempo, estando hoje largamente ultrapassado pelo galopante avanço 

tecnológico das últimas décadas (op. cit., p.185). 

 

3.4. Desenho Topográfico 

A representação faz-se por meio de um desenho denominado planta ou carta 

topográfica. A descrição é feita numa memória e dá-nos todas as indicações úteis que a planta 

não pode representar, como: velocidade dos cursos de água, estado das edificações e vias de 

comunicação, estatísticas, etc. Na execução de uma planta topográfica, já a considerar duas 

partes: planimetria e nivelamento ou altimetria. A planimetria ensina a traçar as linhas 

naturais e artificiais da superfície do terreno, considerando-as projetadas num plano 

horizontal. O nivelamento ou altimetria ensina a determinar e a representar o relevo do 

terreno de modo a podermos facilmente apreciar a forma dos diferentes acidentes, a 

inclinação das encostas, etc. (Vaz, Albuquerque, 1916, p.1). 

3.4.1. Os elementos geométricos em Topografia 

Valendo-se largamente das ciências matemáticas, a Topografia utiliza os conceitos 

geométricos primitivos de ponto, linha e superfície – e, entre linhas, a reta, e entre as 

superfícies o plano. Como se refere à Terra, considera as diversas posições dos planos e das 

retas: horizontais, verticais, inclinadas (definidas, como habitualmente, à custa da direção do 

fio de prumo e da orientação da superfície das águas quando em repouso). As massas de 

terreno são também objeto da consideração dos topógrafos e requerem a utilização dos 

conceitos de sólido e de volume (op. cit., p.9). 

3.4.2. As plantas topográficas e a Altimetria 

No aspeto planimétrico, a representação gráfica dos terrenos limita-se à sua projeção 

num plano horizontal sem indicação das alturas, ou cotas, dos diversos pontos notáveis. No 

entanto, como projeção, tem de reduzir à horizontal todas as distâncias medido em linhas 
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inclinadas. No aspeto altimétrico, a representação topográfica recorre, geralmente, às curvas 

de nível para indicar as cotas dos acidentes de terreno a assinalar (op. cit., p.9). 

3.4.3. Representação do terreno em planta 

Recorre-se à direção da vertical do lugar, que nos fornece uma direção preferencial 

para a definição de um referencial. Essa direção, que está diretamente ligada ao conceito de 

altitude, é facilmente materializável por um fio-de-prumo. Numa primeira abordagem, na 

representação de lugares de dimensões restritas, consideramos a curvatura terrestre 

desprezável, o que é equivalente a considerar que a vertical do lugar tem sempre a mesma 

direção. Definimos para já um referencial tridimensional com uma origem arbitrária, O, 

aproximadamente no centro da zona de estudo, e com um eixo OZ na direção da vertical. No 

plano perpendicular ao eixo OZ definimos um eixo OX arbitrário e um eixo OY perpendicular 

aos outros dois, formando um triedro direto. 

Qualquer ponto da superfície é projetado ortogonalmente sobre o plano OXY, 

podendo ser registada a sua coordenada Z, designada por cota. A planta do local consistirá 

no desenho, reduzido por um fator de escala, do plano OXY. Na planta surgirá o desenho de 

pontos e linhas, que pretendem representar, com maior ou menor grau de abstração, os 

objetos que existem no terreno. Esta componente constitui a planimetria da planta. A 

informação relativa às cotas dos pontos do terreno é representada por alguma forma 

convencional, constituindo a altimetria da carta (Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.2). 

 

3.5. Ensino da Topografia (do Instituto Industrial ao ISEP) 

Para compreender melhor a evolução do ensino da Topografia no Instituto Superior 

de Engenharia do Porto, será feita uma análise desde os primórdios desta instituição. Nesse 

sentido, partir-se-á de 30 de dezembro de 1852, altura em que é criada a “Escola Industrial 

do Porto”, instituição que passou por várias reformas e transformações, até chegar à presente 

designação.  

3.5.1. Escola Industrial do Porto (1852 - 1864) 

No Decreto, de 1 de dezembro de 1853, é apresentado um regulamento provisório 

para a Instituto Industrial de Lisboa. No Artigo 5.º do decreto, o Conselho Tecnológico é 

composto por professores das seguintes cadeiras: “mecânica”, “química aplicada às artes”, 
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“economia industrial”, “desenho de ornatos e modelação”, “geometria descritiva e desenho 

de máquinas”, “química e física”; para o Conselho Fiscal são mencionadas as cadeiras: 

“economia” e “aritmética”. Rapidamente se conclui, tendo em conta as cadeiras 

anteriormente referidas, que o plano curricular é ainda muito elementar, o que não 

surpreende, pois trata-se da fase de constituição deste estabelecimento, não havendo ainda 

meios suficientes para a constituição de cursos especializados e avançados.  

No caso da Escola Industrial do Porto (Decreto 01-12-1853, Secção II) não existia 

Conselho Tecnológico e as cadeiras não correspondiam às de Lisboa, não havendo no Porto 

“economia industrial”. No entanto, é relevante a existência de cadeiras como “geometria 

descritiva”, “desenho” e “aritmética”, as quais apresentam alguns dos conhecimentos de base 

necessários para a aprendizagem da “topografia”, como iremos verificar mais à frente. 

3.5.2. Instituto Industrial do Porto (1864 - 1886) 

Em 1864 ocorre a “Reforma do Ensino Industrial”, que visa a reorganização das 

instituições de ensino industrial. Através do “Decreto de 20 de dezembro de 1864” 12 a 

“Escola” do Porto passou a “Instituto”. O ensino industrial, nos institutos de Lisboa e Porto, 

ficou dividido em 1.º e 2.º grau. E é no 2.º grau de ensino que encontramos a cadeira de 

“topografia”, lecionada conjuntamente com “geometria descritiva aplicada à Industria”, 

“levantamento de plantas” e “desenho de modelos de máquinas”. Apesar de não ser 

discriminado no Decreto, a Topografia era lecionada, para os nove cursos existentes no 2.º 

grau de ensino nos seguintes: “Curso de condutores de obras públicas”, “Curso de condutores 

de minas”, “Curso de telegrafistas”, “Curso de mestres-de-obras”. 

Ao consultar os Programas dos Cursos Professados no Instituto Industrial do Porto13 

verificamos em 1867 no 2.º grau de ensino, a “1.ª cadeira” como tendo no “3.º curso”: 

“topografia e levantamento de plantas”. Significa que a topografia correspondia à 3.ª parte 

do conteúdo programático da 1.ª cadeira. 

                                                 

 

12 Artigo 4º in “Reforma do Ensino Industrial e Reorganização dos Respetivos Institutos”, Decreto de 20 

Dezembro 1864, Lisboa Imprensa Nacional, 1865, p.4.  

13 Programas dos Cursos Professados no Instituto Industrial do Porto (Decreto de 20 dezembro de 1864), 

Portaria do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, de 15 Maio 1867, Mandados Publicar pelo 

Conselho Escolar, Sessão de 30 Julho de 1867, p.3 
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A Tabela 1 (Apêndice E) demonstra como a Topografia era uma disciplina de base 

para a maioria dos cursos do Instituto Industrial do Porto, sendo em todos os cursos sempre 

lecionada no 1.º ano. Importa também referir que, os cursos de habilitação de mestres ou 

contramestres (industriais); condutores de máquinas e fogueiros; mestres químicos e 

tintureiros não tinham a disciplina de topografia, sendo compreensível, tendo em conta que 

não teria aplicação prática para os profissionais destas áreas. 

Ainda na área da Topografia, outra disciplina que encontramos no Instituto Industrial, 

neste período, é Desenho Topográfico, a qual era então designada como 4.º curso, pertencente 

à 2.ª cadeira. Sendo também regida por um professor de 1.ª classe.  

Na Tabela 2 (Apêndice F) assistimos a diferenças significativas, o Desenho 

Topográfico era lecionado no 1.º ano, 2.ºano ou 3.ºano, dependia do curso e da categoria 

profissional a que se destinava. Essa variação justifica-se pelas especificidades técnicas da 

cadeira, como também pela forma como eram articulados os programas curriculares de cada 

curso, pois surgem em alguns deles disciplinas complementares ou alternativas como: 

“desenho linear”, “desenho de máquinas”, “desenho de modelos”, “desenho arquitetónico” e 

“geometria descritiva aplicada à indústria”.  

Ao consultar no Arquivo Histórico do ISEP o livro: Apontamentos relativos ao 

Instituto Industrial do Porto14, encontrou-se uma interessante Relação de matrículas para as 

diferentes cadeiras do Instituto Industrial, no ano letivo de 1873 a 1874 (Anexo 6). Nessa 

relação, estão todas as cadeiras da 1.ª à 10.ª, exceto a 9.ª. Aqui interessa a 2.ª cadeira, na qual 

se encontra “Topografia”, para que se possa ter uma ideia da quantidade de alunos que nela 

estavam matriculados.   

Relativamente à Tabela 3 (Apêndice G), a 2.ª cadeira surge nesta relação como a 

segunda com mais alunos matriculados, depois da 1.ª cadeira (Aritmética, Álgebra e 

Geometria, Trigonometria e Levantamento de plantas), a qual tinha 251 alunos ordinários e 

182 voluntários, perfazendo um total de 432 alunos. A relação também indica que estavam 

matriculados, no Instituto, um total de 268 alunos ordinários e 319 voluntários, ou seja 587 

                                                 

 

14 “Relação de Matrículas para diferentes Cadeiras”, Instituto Industrial do Porto, Ano letivo de 1873 a 

1874, Apontamentos relativos ao Instituto Industrial do Porto (Arquivo Histórico do ISEP). 
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ao todo. Em termos percentuais significa que, 73,6% tinha a 1.ª cadeira e 56,6% a 2.ª cadeira. 

Ou seja, mais de metade dos alunos teria acesso a conhecimentos topográficos. 

3.5.3. Instituto Industrial e Comercial do Porto (1886 - 1919) 

No livro Programas das Cadeiras do Instituto Industrial e Comercial do Porto, de 

1887, encontramos a 5.ª Cadeira: Geometria descriptiva e stereotomia, topographia, sendo 

o Lente Catedrático Francisco Xavier Esteves (1864-1944). No caso concreto da Topografia, 

que correspondia à 2.ª parte desta cadeira, o programa consistia no seguinte:  

Ao analisar a Tabela 4 (Apêndice H), fica claro que o conteúdo programático de 

Topografia era transversal a várias atividades como: geográfica, obras públicas, minas e rede 

ferroviária. O que demonstra uma vez mais a importância e aplicação desta área científica, 

para diferentes áreas profissionais. 

Ainda no campo da topografia, há ainda que considerar o programa da 19ª Cadeira: 

Desenho topográfico, desenho architectonico, cortes e plantas de minas. Importa-nos 

analisar na Tabela 5 (Apêndice I) apenas o programa de Desenho topográfico: 

O programa de Desenho Topográfico abordava essencialmente aspetos mais 

normativos do desenho, essenciais para a boa e eficiente comunicação entre quem recolhe 

dados topográficos e quem projeta. O Desenho é o resultado final de qualquer trabalho 

topográfico, é a materialização gráfica dos dados recolhidos no terreno, essenciais para os 

engenheiros projetistas, aplicável a diferentes áreas, como já referido.   

Em 1905, a Topografia passa a pertencer à 3.ª Cadeira, mantendo-se Francisco Xavier 

Esteves como Lente Catedrático, talvez por isso o programa se mantenha no essencial muito 

semelhante ao anteriormente analisado. No entanto, há diferenças que merecem ser tidas em 

conta, sobretudo o maior destaque que é agora dado aos “Trabalhos práticos”, tendo aqui 

especial interesse os exercícios de campo: “levantamento com theodolite”, “levantamento 

com prancheta”, “nivelamento de planta com nível de água ou de espelho”, “nivelamento 

com luneta” e “levantamento topográfico com tacheometro”.15 

                                                 

 

15
 Instituto Industrial e Commercial do Porto, “Programa da 3.ª Cadeira: Geometria descriptiva e suas 

aplicações Topographia” (Decreto de 3 de novembro de 1905), Francisco Xavier Esteves (Lente 

Catedrático), pp.3-4  
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Ainda no mesmo ano, surge na 11.ª Cadeira, que abordava as áreas da Metalurgia e 

Minas, a componente de Topografia subterrânea, esta cadeira era regida por Manuel 

Rodrigues Miranda Júnior (Lente Catedrático). A Topografia subterrânea apresenta-nos o 

método aplicável ao levantamento das plantas de minas, usando a bússola e o teodolito na 

medição de ângulos, para nivelamento no interior das minas.16 A 22.ª Cadeira, de 1905, era 

regida por José Miguel de Abreu (Professor efetivo) e abordava vários tipos de desenho, 

nomeadamente o Desenho topográfico. Em termos de conteúdos programáticos, este não 

difere muito do anterior modelo de 1887.  

No Diário do Governo17 de 1918, “Topografia” surge como cadeira de 3º ano dos 

seguintes cursos: “Construções Civis e Obras Públicas”, “Minas” e “Eletrotecnia”. O 

Instituto Industrial e Comercial do Porto, tratava-se de um estabelecimento de ensino técnico 

destinado a formar auxiliares de engenheiros, chefes de indústria e condutores de trabalhos. 

O Artigo 5.º, do Decreto n.º 5029, apresenta a Topografia como a segunda parte da 7ª cadeira, 

sendo a primeira parte “Geometria descritiva e suas aplicações”. Uma vez mais se verifica a 

complementaridade destas disciplinas. 

3.5.4. Instituto Industrial do Porto (1919 – 1924) 

Para este período não se verificam alterações programáticas significativas para o 

ensino da Topografia nesta instituição. 

3.5.5. Instituto Industrial e Comercial do Porto (1924 - 1933) 

O “Programa da 22.ª Cadeira – Exploração de Minas” (Anexo 7), de 1932 apresenta 

no primeiro ano: “Topografia mineira”, que era lecionada pelo Professor Eng. Mendes da 

Costa. Este professor foi também autor de vários livros, adotados pela escola, sendo a 

Topografia um dos seus principais temas abordados. Destacamos aqui dois livros com 

especial interesse para o nosso trabalho: Lições de Topografia Mineira, de 1930 (Anexo 3), 

editado pelo próprio Instituto Industrial do Porto e Topografia Mineira18, de 1943, editado 

                                                 

 

16
 Idem, p.7. 

17
 Diário do Governo, de 5 de dezembro de 1918, I Série – Número 263, “Secretaria de Estado do 

Comércio”, Decreto n.º 5029. 
18

 Este livro de 1943 é uma segunda edição, revista e aumentada do livro de 1930. Os temas abordados, a 

própria estrutura do livro é muito semelhante ao anterior. As próprias datas de publicação de ambos os 

livros também nos remetem para um contexto histórico muito específico de Portugal e da Europa, por um 
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por Domingos Barreira Editor, Porto.  

3.5.6. Instituto Industrial do Porto (1933 – 1974) 

Existem outras referências à cadeira de “Topografia” nos Diários do Governo para os 

seguintes anos: 1920, 1931, 1947, 1950, 1974, não se registando porém, alterações 

significativas nos seus conteúdos programáticos e nos planos curriculares dos cursos 

lecionados.  

3.5.7. Instituto Superior de Engenharia do Porto (desde 1974) 

A partir de 1974, registam-se alterações sobretudo ao nível da instituição, passando 

esta a designar-se: Instituto Superior de Engenharia do Porto, tornando-se uma escola de 

ensino superior, estando assim habilitada a conferir o grau de “bacharel” e “licenciado” aos 

seus alunos. A Topografia, ontem como hoje, continua a ser válida para vários cursos e é 

aplicada no dia-a-dia, para diversos projetos de engenharia.  

 

3.6. Relatórios de Estágio (Tirocínios) dos alunos 

3.6.1. Relatórios de Estágio (1870 – 1894) 

Para este período foram selecionados, no Arquivo Histórico do ISEP, treze relatórios 

de Tirocínio, todos eles de alunos do Curso de Conductores de Obras Públicas. Sendo 

possível através destes documentos analisar a aplicação prática dos conhecimentos de 

Topografia, suas técnicas e instrumentos utilizados. 

Nestes relatórios (Apêndice J) foi possível verificar que a maioria dos alunos 

estagiava sobretudo no Distrito do Porto, mas também em outros distritos nortenhos como 

Viana do Castelo e até Bragança. Ficando também claro que estes estágios beneficiaram em 

muito do período do Fontismo (1868-1889), onde ocorreram grandes investimentos em obras 

públicas, tanto na rede viária, como na ferrovia. 

O Diário de Thomé Cardozo19 designa como serviços levados a cabo durante o seu 

                                                 

 

lado a década de 30 que corresponde à consolidação do Estado Novo, às vésperas da Guerra Civil Espanhola 

e por outro, à Segunda Guerra Mundial, períodos de grande atividade mineira em Portugal e onde o ensino 

da topografia mineira, mereceu especial atenção do poder político. 
19

 Diário do conductor alunno Thomé Augusto Coelho Cardozo ao serviço da 6.ª secção da 1.ª 



66 

tirocínio: um “Reconhecimento no valle do Paiva” e operações de “Nivelamento na margem 

esquerda do rio Douro”, “Cópia de plantas para construções à margem do rio Douro”. Tendo 

realizado levantamentos da planta do Rio Douro entre a ponte Maria Pia e Avintes. A 

informação deste relatório apesar de diminuta e por isso pouco descritiva, não nos permite 

saber exatamente que instrumentos foram utilizados por este aluno, mas pelo que é dito 

anteriormente, podemos presumir que foi utilizado: nível de bolha, prancheta, fio-de-prumo, 

fita de aço, pelo menos. 

O aluno Luiz da Silva20 participou na elaboração da planta da Alfândega Velha do 

Porto, o seu relatório de tirocínio é bem mais detalhado que o anterior, sendo referido para 

além das técnicas, os utensílios e instrumentos de Topografia adotados: “desenhando uma 

planta da margem esquerda do Douro no comprimento de 216,70 [metros] ”; “Medição com 

a fita d’aço na margem direita do Douro no comprimento de 768 [metros] ”; “A nivelar, com 

o nível de agua, na margem direita do Douro no comprimento de 215,15”; “Medição de 13 

ângulos com Theodolito”; “A desenhar planta [topográfica] ”. 

João da Cunha Júnior21, em serviço na Estrada Real n.º 34 de Penafiel á Barca d’Alva 

colaborou na: “piquetagem d’uma variante entre perfis 468 e 534 do lanço da Portela dos 

Encambalados à do Gôve na mesma estrada”; “rectificação dos angulos e distancias da 

mesma variante”; “Calculo na caderneta de campo da dita variante”; “rectificação do 

nivelamento”. Sendo-lhe incumbido pelo chefe de trabalhos a replantação do antigo traçado 

e a verificação das medições e ângulos, entre perfis. Além disso, ainda realizou trabalhos de 

gabinete, continuando o cálculo da caderneta do nivelamento. 

3.6.2. Relatórios de Estágio (1924 – 1931) 

Para esta época, foram consultados no Arquivo Histórico do ISEP, dezasseis 

relatórios (Anexo 8) de alunos dos seguintes cursos: Minas; Máquinas; Civil e Obras Públicas 

e Eletrotécnica. Destes serão analisados um relatório de Minas e outro de Civil e Obras 

Públicas, cursos onde a aplicação da Topografia era indispensável, mesmo em contexto de 

                                                 

 

Circunscripção Hydraulica – Porto (1870-1871). Tirocínios (1885-1898), Arquivo Histórico do ISEP. 
20

 Diário do conductor alunno Luiz Paes da Silva ao serviço Direcção das Obras do Districto do Porto 

(1886). Tirocínios (1885-1898), A H ISEP. 
21

 Diário do conductor alunno João Fernandes da Cunha Júnior ao serviço Direcção das Obras do 

Districto do Porto (1887). Tirocínios (1885-1898), Arquivo Histórico do ISEP. 
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estágio.  

O Tirocínio de Augusto Fonseca Júnior22 (Curso de Minas) foi dedicado à Topografia 

Subterrânea, tendo verificado a orientação dum “contra-ataque em direcção e em inclinação”, 

no poço inclinado da Deveza (Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova), um 

trabalho feito à bússola. Para tal procedeu ao levantamento da “planta dos trabalhos 

subterrâneos que ligavam o ataque com o contra-ataque e desenhamos na escala de 1:200”; 

tendo concluído “pelo exame da planta e corte, que se encontram juntos bem como pelas 

cadernetas”; tendo “dispensado fazer este trabalho por coordenadas, em vista de o 

desenhamos numa escala grande”. Neste relatório é assim dado especial destaque à aplicação 

da bússola ao caso específico da Topografia Subterrânea ou Mineira. No Anexo 9 é apresenta 

os “Pontos medidos - valores da caderneta de Augusto Júnior”. 

António Lindulfo Carneiro23 (Agente Técnico de Engenharia Civil e Obras Públicas) 

estagiou na Companhia de Caminhos de Ferro do Norte, tendo por tema o estudo do ramal 

de via-férrea do Porto à Trofa. O seu relatório apresenta-se da seguinte forma: “Capítulo I – 

Reconhecimento do Terreno”; “Capítulo II – Implantação e piquetagem” e “Conclusão”. 

Este aluno procedeu ao reconhecimento taqueométrico e segundo ele: “De facto, é 

este o melhor processo, atendendo à possibilidade de determinar duma mesma estação, sem 

fita, sempre maçadora e morosa, e sem nivelamento, as distâncias, as posições e as cotas dum 

grande número de pontos observados (…)”. Para tal utilizou um “taqueómetro de Richer” 

(modelo grande), com o qual levantou o terreno compreendido entre o lugar da Carriça e São 

Cristóvão de Muro, procedendo da seguinte maneira: “Encontrado um lugar de onde pudesse 

abranger o maior número de pontos, aí fazia estação e depois de ter o instrumento orientado 

irradiava visadas para as miras colocadas nos pontos notáveis do terreno por auxiliares 

adestrados”. Utilizou portanto, o Método de Levantamento por Irradiação (descrito na alínea 

1.3.1). 

Para a determinação das cotas finais e distâncias de todos os pontos procedeu à 

                                                 

 

22
 Relatório de Tirocínio de Augusto Nascimento Fonseca Cunha Júnior. Curso de Minas – Trabalhos de 

Topografia Subterrânea. Verificação da orientação dum contra-ataque em direcção e em inclinação 

(1924). Tirocínios (1924-1931), Arquivo Histórico do ISEP. 
23

 Relatório de Tirocínio de António Lindulfo Carneiro (Agente Técnico de Engenharia Civil e Obras 

Públicas) na Companhia de Caminho de Ferro do Norte (1927). Tirocínios (1924-1931), A H ISEP. 
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consulta das “tábuas de Wronecki”, permitindo calcular grande número de pontos em poucos 

minutos. A fim de interpretar o uso das tábuas de Wronecki, o relatório apresenta a teoria 

taqueométrica (Anexos 10). Obtidos estes elementos procedeu à realização da planta 

topográfica (escala de 1/2500) desenhando a poligonal das estações lançando em seguida as 

curvas de nível, mencionando construções importantes. 

Os processos topográficos vulgarmente usados nesta época, em trabalhos desta 

natureza, eram o levantamento à prancheta e teodolito; contudo este aluno diz o seguinte: “eu 

empreguei o taqueómetro pelas vantagens que as medidas indirectas apresentam”. 

Acrescentando ainda que pelos processos da topografia moderna, “bem se compreende que 

a medida direta das distâncias seria incompatível, pela sua morosidade, com as múltiplas 

parcelas desta região”. (Carneiro, 1927, pp.12-13) 

Os obstáculos do terreno acidentado levavam a que a medição das distâncias à fita de 

aço e por troços produziriam perda de tempo e fadiga. Estas dificuldades, “desapareceram no 

método indirecto, que só depende da visibilidade da parte da mira interceptada pelos fios do 

retículo.” (Carneiro, 1927, p.14) 

3.6.3. Relatórios (1931 – 1932) 

Para este período, existem onze relatórios no Arquivo do Museu (Anexo 11), por se 

tratar do mais completo e detalhado, optou-se por analisar apenas o relatório de Acácio 

Alberto Lamarco Magro, que fez o seu tirocínio na 3.ª Repartição Técnica, da Câmara 

Municipal do Porto, mais concretamente na Secção da Carta da Cidade24. Realizando 

trabalhos de campo e cálculos de poligonais de cadernetas taqueométricas. 

Este aluno diz ter consultado uma memória do General Teles Ferreira, o qual dirigiu 

o levantamento da Carta Topográfica do Porto25 em 1892. Segundo o documento, o 

                                                 

 

24
 A retificação da Carta da Cidade do Porto foi proposta e aprovada em Sessão de Câmara de 9 de agosto 

de 1923 sendo criado para o efeito os Serviços da Carta da Cidade. “Foi então encarregado o General Teles 

Fonseca de dirigir aquele levantamento, e rectificada a triangulação, a pedido da Câmara, pelos Serviços 

Geodésicos, foi este levantamento efectuado á prancheta sobre essa triangulação”. (Relatório de Tirocínio 

de Acácio Alberto Lamarco Magro de 1932. Tirocínios (1931-1932). A. H. ISEP). 
25

 Tavares, R. (1992). A Carta Topográfica da Cidade do Porto de 1892 – Uma Base Cartográfica para a 

Gestão Urbanística Municipal. Artigo elaborado para o catálogo da exposição comemorativa da edição da 

Carta Topográfica da Cidade do Porto promovida pelo Arquivo Municipal do Porto.  
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levantamento foi realizado à prancheta, sobre uma triangulação26 estabelecida pela Direção 

Geral dos Trabalhos Geodésicos e Topográficos a pedido do mesmo município. 

Estudado o plano dos trabalhos, estes foram distribuídos por pessoal especializado, 

Acácio Magro salienta o seguinte: “O operador habituado durante uma série de dias 

consecutivos a determinar ângulos, procederá mais rapidamente, com menos probabilidade 

de faltas, e porventura com uma representação mais racional e mais clara dos resultados 

obtidos.” Convém notar que certas operações, como a triangulação e nivelamento exigem 

pessoal27 muito treinado.  

Quanto ao material utilizado, refere o aluno que para a medição de ângulos na 

triangulação: “emprega-se um teodolito Froughton, cedido por empréstimo a esta Câmara 

pelo Ministério das Colónias”28. Para as medições das bases serviram.se os engenheiros duma 

“fita de aço de 20 metros da casa Otto Fermel, com n.º 5498, modelo 419-C”29. Adotaram 

vários níveis: “entre outros aparelhos de nivelamento se usaram o nível de Egault e níveis de 

luneta da casa Otto Fermel”. Foram também usadas “miras falantes para o levantamento 

altimétricos, usando-se o nivelamento e contra nivelamento”. É dito ainda que outros 

aparelhos foram adaptados tais como: “teodolitos, taqueómetros, pantómetros de oculo, 

prancheta, alidade-eclimetro de oculo, esquadro de reflexão e de agrimensor, etc”. 

Os trabalhos de gabinete, realizados por este estagiário, incidiram sobretudo na 

triangulação, que teve por objetivo determinar os vértices mais relevantes numa rede de 

                                                 

 

26
 Esta triangulação tinha sido já retificada, pois que na primeira, foram encontrados erros de tal ordem, 

que levaram a Câmara a rescindir do contrato que anos antes, fizera com uma empresa para levar a efeito o 

referido levantamento. (Relatório de Tirocínio de Acácio Alberto Lamarco Magro de 1932. Tirocínios 

(1931-1932). A. H. ISEP). 
27

 “Passo pois a descrever o pessoal da Carta da Cidade que se resume dos seguintes: 1 Engenheiro-Chefe; 

1 Engenheiro-Auxilar; 1 Primeiro Oficial; 1 Segundo Oficial; 1 Topografo, 2 Calculadores; 2 Amanuenses-

desenhadores; 1 Operador e 1 Servente.” (Relatório de Tirocínio de Acácio Alberto Lamarco Magro de 

1932. Tirocínios (1931-1932). Arquivo Histórico do ISEP). 
28

 “Este teodolito era de microscópios com tambor graduado em dezenas de segundos sexagesimais, dando 

por estimativa o segundo. Não correspondia, porem, esta leitura à aproximação dos ângulos medidos. O 

aparelho era de construção antiga, já bastante cansado exigindo cuidados especiais para que se obtivessem 

medidas aceitáveis. Para evitar o arrastamento do prato inferior foi necessário aliviar o peso de prato alidade 

pela ação duma nova contra a extremidade. Não se podia também fazer uso do parafuso de chamada, do 

prato inferior porque não garantia a fixação desta à base do instrumento.” (Relatório de Tirocínio de Acácio 

Alberto Lamarco Magro de 1932. Tirocínios (1931-1932). Arquivo Histórico do ISEP). 
29

 “Esta fita é dividida em centímetros por pequenos orifícios, tendo sido aferida pela casa construtora à 

temperatura de 20º C, sob a tensão de 10 kilos e apoiada numa superfície horizontal.” Idiem 
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conjunto. Sobre esta rede foram estabelecidas as poligonais onde mais tarde assentaram 

diretamente todos os detalhes do terreno. Assim, estabeleceu-se uma cadeia entre o “Castelo 

do Queijo e o Porto”, numa triangulação em toda a cidade - triangulação principal e sobre ela 

foi estabelecida outra de ordem inferior - triangulação subsidiária (Ver “Esquema de 

Triangulação” – Anexo 12). 

Seguiram-se os trabalhos de campo, que serviram para a medição das bases, dos 

ângulos, das poligonais e levantamentos altimétricos. A medição das bases30 foi feita com 

“uma fita de aço de 20 metros da Casa Otto Fermel”, Para a medição dos ângulos31 foi 

empregado “um teodolito Troughton”. As poligonais foram medidas com “a fita de aço, os 

comprimentos retos e os ângulos a teodolito”. Para os levantamentos altimétricos “fizeram-

se nivelamentos em todas as poligonais tendo-se feito nalgumas mais importantes o 

nivelamento de precisão. Adotou-se o nivelamento e contra nivelamento tendo-se empregado 

em geral níveis da casa Otto Fermel”.  

Acácio Magro diz que os croquis foram executados à escala aproximada de 1/500, 

quando se referiram a detalhes levantados á fita de aço32. Acrescenta ainda: “Na parte 

superior de cada folha indicar-se-á o triângulo, malha da rede principal e poligonal a que 

pertence o croqui. Estas indicações serão escrituradas a carmim no gabinete. Essas folhas 

serão assinadas pelo topógrafo com indicação da data e instrumentos utilizados”. Os detalhes 

do terreno foram levantados: “á prancheta com auxílio da alidade-eclímetro de oculo, 

esquadro de reflexão, etc.” Seguidamente deu alguns croquis de “levantamento por 

irradiação” (Anexo 13) como seja no triângulo Prelada, Lapa, Clérigos, juntando também 

                                                 

 

30
 “A medição que foi executada transpondo para as cabeças das estacas colocadas no alinhamento da base 

a uma distância aproximada de 20 metros. A fita foi sujeita a uma tensão de 10kg, com auxílio de um 

dinamómetro e foi tomada a temperatura simultaneamente à transportação dos comprimentos. As cabeças 

das estacas foram niveladas e contra-niveladas para redução do comprimento á horizontal. As duas bases 

foram medidas e contra-.medidas, tendo ainda sido feita outra medição da base a oriente para se corrigir 

um erro de leitura que passou despercebido no campo nas primeiras medições sendo impossível no gabinete 

discernir em qual deles”. Idiem 
31

 “Para esta medição aplicou-se o método das reiterações, consiste em reiterar a medida de um ângulo, 

tomado para origem diferentes pontos do limbo. Duas reiterações foram feitas com o óculo direito e 

movimento azimutal no sentido da graduação, duas com o óculo invertido e movimento no sentido oposto 

em quatro posições orientadas do prato inferior abandonar uma observação por se ter notado uma anomalia 

na marcha. O estado da marcha da pêndula foram determinados pela hora de Greenwich recebida no ponto 

da TSF da Boa-Nova com auxílio do mesmo relógio”. Idiem 
32

 “As fitas serão periodicamente comparadas com o padrão e os seus comprimentos registados nos 

croquis.” Idiem 
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outros do mesmo teor e semelhantes bem como levantamentos por coordenadas retangulares 

(Anexo 14).  

O aluno conclui o seu relatório dizendo o seguinte: “Foi neste levantamento com que 

mais pratiquei pois efetuei e assisti a uma infinidade de certos trabalhos. Juntando pois 

algumas cópias desses seus novos trabalhos, passarei a descrever os trabalhos de gabinete, 

Instruções: junto também algumas instruções sobre os detalhes.”  

Por último, importa ainda referir que nesta pasta de Tirocínios de 1931-1932 se 

encontra a Planta topográfica do terreno pertencente ao Instituto Comercial e Industrial do 

Porto33 (Anexos 15), datada de março de 1928. Foi produzida pela Câmara Municipal do 

Porto, mais concretamente pela 3ª Repartição Técnica do Serviço da Carta da Cidade. Poderá 

eventualmente ter sido utilizado pelo aluno Acácio Magro, aquando do seu estágio nesse 

mesmo serviço.  

 

3.7. Objetos de Estudo 

Dada a vasta quantidade de objetos pertencentes a esta coleção de Topografia, 

existente na reserva técnica do Museu do ISEP. Impôs-se a necessidade de selecionar 

previamente apenas alguns instrumentos e utensílios, sobretudo aqueles que estiveram mais 

associados ao ambiente didático da cadeira em causa. 

 Colocada então a questão: que objetos poderiam e deveriam ser selecionados? 

Procedeu-se a uma consulta bibliográfica direcionada, sobretudo para os manuais didáticos, 

utilizados em contexto de aulas desta instituição. Verificou-se a utilização recorrente e 

habitual dos seguintes objetos: fio-de-prumo, fita métrica, nível de bolha e o teodolito, 

sobretudo entre os finais do século XIX e início do XX, período para o qual, correspondem 

a maioria dos objetos desta coleção. 

Mas foi através do Modelo de Estudo adotado (ver alínea 1.4.3) que essa hipótese de 

seleção, pode de facto ser validada, sobretudo quando os níveis de informação “Aplicação à 

Topografia” e “Ensino ISEP” mais “Ensino Industrial no Porto do século XIX” convergiram 

                                                 

 

33
 Este terreno tem entrada principal para a Rua das Águas Férreas, com mais duas frentes, uma para a Rua 

da Boavista e outra Rua do Melo (Anexo 8a e 8b). 
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para a “Coleção de Topografia”. O que nos remete para o Capítulo 3 deste Relatório, ou seja, 

a evolução do Ensino da Topografia na instituição, desde o Instituto Industrial do Porto até 

ao ISEP, nessa análise os Relatórios de Tirocínio dos antigos alunos tiveram um papel 

decisivo, para a validação dos quatro objetos como sendo os mais utilizados e até mesmo os 

mais emblemáticos para esse período histórico.  

Esta seleção procura apresentar assim estes objetos de uma forma emblemática, à luz 

da prática do levantamento topográfico desse período temporal. Além disso, estes permitem 

estabelecer uma ligação com períodos históricos, que acabaram por ser marcantes para esta 

instituição de ensino superior. Os objetos selecionados foram: o Fio-de-prumo, Fita métrica, 

Nível de Egault e o Teodolito de Casella. 

 

3.7.1. Fio-de-prumo 

Este fio-de-prumo (Figura 11) é um utensílio de Topografia, e o seu número de 

inventário é “MPL8096OBJ”34, encontra-se localizado na Reserva do Museu do ISEP (Ver 

Anexo 16). O fio-de-prumo é constituído por um fio de sisal, uma pega de madeira e um peso 

cónico (forma de pião) de latão, suspenso pela sua extremidade superior. 

Figura 11 – Fio-de-prumo 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

                                                 

 

34
 “Museu Parada Leitão, número, Objetos”. 
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O Thesaurus35descreve este objeto como sendo utilizado para determinar a posição 

vertical do lugar. O cone metálico, é o corpo que será atraído pela força da gravidade, 

estabelecendo assim a chamada “linha de pontaria”, já o fio permite manter o prumo 

suspenso, anulando a força da gravidade, estabelecendo assim um equilíbrio estático. Como 

o fio fica sob tensão define uma linha vertical, perfeitamente perpendicular, em relação ao 

plano horizontal do chão. 

Trata-se de um utensílio muito simples que recorre ao princípio da verticalidade 

provocado pela força gravítica, a qual atrai todos os corpos terrestres para o centro da Terra 

(Vaz, Albuquerque, 1916, p.191). O fio suspenso, pelo peso de latão, deverá ser vertical e 

perpendicular a qualquer outro plano de nível com o qual se cruze. 

O fio-de-prumo é ainda hoje usado na construção civil36 para verificar a verticalidade 

(aprumo) de elementos construtivos (pilar, parede e aresta). 

Este objeto só tem uma etiqueta recente (n.º 8096), mas ao consultar o “Mapa de 

Cadastro dos Bens do Estado”37, do Instituto industrial do Porto (1938), no que diz respeito 

aos objetos de Topografia (Sala n.º 13), não há uma referência efetiva do mesmo. Embora 

tenha encontrado o seguinte: “22,66 | Esquadro de referência para fio-de-prumo | 1 | 

90$00”. O que poderá indicar a existência de pelo menos um fio-de-prumo neste 

estabelecimento de ensino, nessa mesma época. 

Relativamente à sua marca/fabricante, a análise foi inconclusiva, pois não existem 

marcas no objeto, nem informações no Inventário antigo, poderá eventualmente existir uma 

nota de encomenda, fatura ou correspondência no Arquivo Histórico do Museu, mas não foi 

possível encontrar essa informação durante a pesquisa documental. 

                                                 

 

35
 Thesaurus de Acervos Científicos em Língua Portuguesa. 

(http://thesaurusonline.museus.ul.pt/ficha.aspx?t=o&id=1483. Acesso em junho 2020) 

36
 O fio de prumo é ainda hoje utilizado na construção civil, embora tenha já caído em desuso na prática da 

Topografia atual, por haver alternativas tecnológicas que incorporam já essa função (estações totais). 

37
 “Mapa de Cadastro dos Bens do Estado”, Direcção Geral da Fazenda Pública – Repartição do Património, 

Cadastro dos Bens do Domínio Privado – Material de Ensino, Concelho do Porto, 1938 (A. H. do I.S.E.P.). 

http://thesaurusonline.museus.ul.pt/ficha.aspx?t=o&id=1483
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Figura 12 – Uso do fio-de-prumo para nivelamento de blocos de pedra, Antigo Egito 

 

Fonte: https://www.pinterest.ie/pin/338473728228320083/ (Acesso em junho 2020) 

O fio-de-prumo é um instrumento que terá sido inventado no Antigo Egito (3000 

a.C.), usado para o alinhamento dos pontos cardiais, na construção das pirâmides (Figura 12). 

Orientando-se pela estrela polar, era indicada a direção do norte, a linha que apontava para o 

céu tinha que ser projetada no solo através do uso do fio-de-prumo (op. cit., 1916, p.191).  

Uma vez que, era utilizado como apoio para outros instrumentos, como o teodolito, 

nível de bolha ou prancheta, quando estes eram colocados nos seus respetivos tripés, nos 

trabalhos de campo. O fio-de-prumo permitia garantir a sua verticalidade e nivelamento, 

como será abordado mais à frente, no caso do teodolito de Casella. 

 

3.7.2. Fita métrica 

A fita métrica (Figura 13) é um instrumento de medida, utilizado para medir distância, 

o seu número de inventário é “MPL8090OBJ”, está localizado na Reserva: “Corpo VI, 

Estante 18, Prateleira 71” (Ver Anexo 21), nunca foi exposta e é a mais antiga38 ali existente. 

                                                 

 

38
 Existe ainda na reserva outra fita métrica (de 30 metros), mais recente, com o número de inventário: 

“MPL7724”.  

https://www.pinterest.ie/pin/338473728228320083/
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Figura 13 – Fita métrica 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

A fita métrica é constituída por uma bobine de madeira, a fita em aço (10 metros) e 

duas pegas de latão nas extremidades da fita (de perfil em T). Como é referido no Thesaurus, 

este tipo de fita era utilizada para medir distâncias horizontais, entre dois pontos. Como refere 

o Capitão Vaz, no início do século XX: “Os instrumentos mais empregados na medição de 

distâncias são a cadeia de agrimensor e a fita métrica” (Vaz, Albuquerque, 1916, p.113).  

O uso da fita é tão popular e comum na Topografia, que remonta, tal como o fio-de-

prumo, ao Antigo Egito, havendo já referência aos chamados: “esticadores de corda” (Figura 

14), os quais participavam nas operações de remarcação dos limites das propriedades após 

as cheias do Nilo. Aí se desenvolveu a aplicação da geometria à medição de terras, calculando 

as superfícies por triângulos, retângulos, a partir de medidas lineares dos lados e da marcação 

de ângulos retos por um processo chamado: “3,4,5” (Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/6). 

Figura 14 – Esticadores de cordas egípcios 

 

Fonte: Alves, Cruz, Norte, 1988, p.I/6 

A fita de aço, existente no Museu do ISEP, está dividida em metros, decímetros e 
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centímetros, através de furos e eventualmente teria números de ordem (marcas agora 

desaparecidos pelo efeito da corrosão no aço). A fita prende por um dos extremos ao eixo de 

uma bobine em torno do qual se pode enrolar, ficando assim resguardada.  

António Lindulfo (1927) refere, no seu relatório de tirocínio, alguns inconvenientes 

da cadeia e da fita métrica: “flecha produzida pela cadeia ou fita sempre que estas tem de se 

afastar é causa de erros sensíveis. A qualidade de utensílios também deixa muitas vezes a 

desejar, principalmente as que não são reforçadas com trama metálica. Estas fitas estão 

sujeitas a variações de comprimento. A fita de aço é preferível à cadeia ordinária, que, além 

de maior peso, apresenta o inconveniente que algumas vezes se dá de se prenderem alguns 

elos no ato de desenvolver a cadeia para a medição, o que pode ser despercebido pelo 

operador”. Por todos estes inconvenientes percebe-se a necessidade de repetição das 

medidas, para que os resultados pudessem no limite, ser de alguma confiança. 

 

3.7.3. Nível de Egualt 

O Nível de Egualt (Figura 15) é um instrumento de Topografia, o seu número de 

inventário é “MPL8085OBJ”. Não tendo ainda uma localização definida, pelo que consta 

apenas na Base de Dados: “Reserva” (Ver Anexo 22), nunca foi exposto no Museu. 

Figura 15 – Nível de Egualt 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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O Nível de Egualt é constituído por um nível de bolha de ar (na parte superior) e uma 

bússola (ao centro). Este aparelho era empregado na verificação da horizontalidade de uma 

linha ou uma superfície plana e também a verticalidade de um eixo de rotação.  

Há várias espécies de níveis: de água, de perpendículo, de bolha de ar, de óculos. Nos 

nivelamentos diretos o nível de bolha de ar emprega-se ligado ao óculo. Estes reduzem-se a 

quatro tipos: o óculo é fixo ao nível e ao prato do instrumento; o óculo é fixo ao nível e pode 

girar nas chumaceiras; o óculo pode girar e inverter-se nas chumaceiras, mas é independente 

do nível que está ligado ao prato; o óculo pode girar e inverter-se nas chumaceiras, mas o 

nível sentado independente de todo o sistema, pode inverter-se e assentar sobre os munhões 

do mesmo óculo (Vaz, Albuquerque, 1916, p.247). 

Ao consultar o “Mapa de Cadastro dos Bens do Estado” (1938), encontramos este 

objetos no Laboratório de Mineralogia (Sala n.º 2), ou seja era utilizado pelo curso de Minas. 

Surge assim detalhado: “N.º Ordem 11407: Nível de Egault; N.º Ordem 11408: Tripé do 

Nível de Egault”. Ambos pertencentes ao Instituto Industrial do Porto, avaliados em 2000$00 

e 100$, respetivamente.  

Figura 16 - Nível de bolha com luneta, do tipo Egault 

 

Fonte:“Gravatt’s or Dumpy Level”, Catálogo L. Casella (Arquivo Histórico ISEP) 

Os antigos usavam algo que pudesse materializar uma horizontal a partir de recipiente 

com água que servisse de nível. Com o desenvolvimento da ótica e respetivas técnicas, as 
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pranchas de madeira usadas para materializar a direção horizontal foram substituídas por 

lunetas, à qual foi associada uma nivela para assegurar a direção horizontal. Ao aparelho que 

resultou da associação da luneta com a nivela deu-se o nome: nível (Gonçalves, Madeira, 

Sousa, 2012, pp..98-99). 

Por ser impossível, muitas vezes, colocar o nível a iguais distâncias de dois pontos de 

estação, e mesmo por poder, apesar de todos os cuidados, estar o óculo, em plano não 

horizontal. Egault apresentou o seguinte método de correção. Consiste em colocar o 

instrumento proximamente horizontal, e em fazer 4 leituras na mira, correspondentes às 

quatro posições do fio horizontal. A primeira nivelada é feita numa posição qualquer do 

óculo; a segunda obtém-se fazendo descrever ao óculo uma meia revolução em torno do seu 

eixo de figura. Depois faz-se girar o instrumento 180º em torno da haste e volta-se a objetiva 

para a mira e faz-se a terceira leitura (Vaz, Albuquerque, 1916, p.251). 

 

3.7.4. Teodolito de Casella 

Este Teodolito de Casella (Figura 17) é um instrumento de Topografia, o seu número 

de inventário é “MPL7689OBJ”. Não tem ainda uma localização definida, pelo que consta 

apenas na Base de Dados: “Reserva” (Ver Anexo 24), nunca foi exposto no Museu. 

Figura 17 – Teodolito de Casella 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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O teodolito (do grego theáomai, olhar, e dolichós, longe), a que também se dá o nome 

de taqueómetro (do grego tachéos, rápido, e métron, medida) é o mais adequado aparelho 

para levantamentos topográficos. A sua utilidade está na rapidez com que permite resolver 

todos os problemas que possam surgir in loco (Vaz, Albuquerque, 1916, p.239). 

No Anexo 26 é possível verificar que este instrumento se compõe dum oculo A e dum 

limbo vertical H, cujo eixo de rotação está assente nos montantes M, ligados diretamente ao 

círculo alidade do limbo azimutal, ficando assim obrigados aos movimentos deste, os quais 

são regulados pelos parafusos de pressão e de ajustamento. O limbo vertical e o óculo ocupam 

uma posição central, correspondendo verticalmente ao centro da graduação do limbo 

azimutal; este contém um nónio com a aproximação de 10’’, fazendo-se a sua leitura por 

meio do microscópio G; uma bússola e dois níveis N e N’, colocados perpendicularmente um 

ao outro. São destinados a verticalizar o eixo da coluna. O limbo vertical tem o seu 

movimento regulado pelos parafusos de pressão e de ajustamento. Contém dois nónios com 

a aproximação de 10’’; as leituras são feitas com o auxílio dos microscópios L e L’. Existe 

um nível N’’ ligado ao óculo que serve para horizontar o seu eixo ótico. Montado no eixo O, 

existe um óculo astronómico L L1, invariavelmente fixo a outra alidade, marcando sobre o 

círculo vertical, com auxílio dum nónio, arcos de qualquer número de graus. Este conjunto 

assenta, por intermédio dum joelho e de parafusos niveladores P, P’, P’’ sobre a mesa dum 

tripé, com a forma e dimensões apropriadas para garantir uma perfeita estabilidade ao 

instrumento, depois de convenientemente nivelado. 

Para Gonçalves, Madeira e Sousa (2012, p.42) a peça fundamental do Teodolito é a 

sua ótica, a qual permite definir pontarias a objetos. Todos os restantes componentes têm 

como finalidade o auxílio na definição rigorosa das pontarias e a medição, também rigorosa, 

dos ângulos horizontais e verticais que lhe estão associados (Anexo 27). 

O teodolito adapta-se a múltiplas utilizações: levantamentos de plantas, restituições 

no terreno, nivelações, etc. A leitura de ângulos (verticais e horizontais) é a operação 

principal que este aparelho realiza, a leitura das indicações das miras completam essa função. 

Esses dados tomados no terreno entram depois nos cálculos exigidos pelo trabalho gráfico 

ou pelo desenho das plantas (Ruiz, 1992, p.66). 

Na Figura 18 é apresentado um teodolito colocado em estação. Neste exemplo é 

visado um ponto a nivelar, no qual foi colocado uma mira perfeitamente vertical. Sendo a 
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altura angular lida no instrumento de 94,49 graus. 

Figura 18 – Nivelação com teodolito 

 

Fonte: Ruiz, 1992, p.52 

O teodolito possui um dispositivo que permite a sua utilização como nível, em 

terrenos de fraco declive. A nivelação39 com teodolito baseia-se no cálculo trigonométrico e 

necessita da medida de um lado e de um ângulo do triângulo a resolver em cada ponto que 

se deseja nivelar (Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.37). 

 

a) Colocação do Teodolito em estação 

O teodolito colocado em estação (Anexo 28) deverá satisfazer duas condições: 

condição de verticalização do eixo principal e condição de centragem para conseguir a 

colocação de um teodolito em estação, devem seguir-se os seguintes passos: centragem 

                                                 

 

39
 A precisão obtida é inferior à do trabalho com o nível, mas tem como principal vantagem o fato de se 

poder realizar leituras a grandes distâncias, mesmo que o terreno seja muito acidentado (Gonçalves, 

Madeira, Sousa, 2012, p.37). 
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aproximada40; verticalização aproximada do eixo principal; centragem rigorosa e 

verticalização rigorosa do eixo principal (op. cit., p.49).  

Em muitos aparelhos modernos a quarta operação está automatizada através de um 

dispositivo digital interno, permitindo efetuar esta operação mais rapidamente que na forma 

tradicional. Nestes aparelhos não há sequer nivela tórica (Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, 

p.50). Uma operação de centragem é apresentada na Figura 19. 

Figura 19 – Centragem da nivela esférica, alinhamento de dois parafusos niveladores 

 

Fonte: Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.50 

b) Levantamento de plantas 

Para levantar a planta de um terreno pouco acidentado a fim de conhecer a área que 

ocupa, basta colocar a teodolito no centro e tomar os dados respeitantes aos vários vértices. 

Colocado o aparelho em estação única, procede-se pelo método radial. Se o terreno for mais 

extenso e não permitir a observação de todos os vértices a partir de uma só estação, o trabalho 

será repartido por duas ou mais estações. Pode ainda utilizar-se o método de rodear o terreno, 

que exige várias mudanças de estação. Escolhe-se para estações os próprios vértices do 

polígono que define o terreno. Quando isso não for possível, coloca-se o aparelho em outros 

pontos, mas de modo a que de um ponto se domine o maior número possível de pontos a 

                                                 

 

40 Abre-se o tripé de forma que a sua base fique sensivelmente horizontal. Coloca-se o fio-de-prumo de 

modo a que este esteja sobre o ponto estação, ajustando se necessário a posição do tripé. Fixa-se o tripé 

rigidamente ao solo. Retira-se o fio-de-prumo e fixa-se o teodolito sobre o tripé, mas de forma a permitir 

movimentos. op.cit. p.49. 
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observar, reduzindo ao mínimo as mudanças de estação (Ruiz, 1992, pp.67-68). 

 

3.7.5. Inventário dos objetos 

Para o preenchimento da “Ficha de Inventário” dos objetos anteriores, começou-se por 

consultar o documento “Instrução de Trabalho” facultado pelo Museu do ISEP (Anexos 18). 

Este foi elaborado tendo por referência: “Normas de inventário ciência e da técnica – normas 

gerais” (Anexos 19), “Regulamento do Museu”, “Normas ISO 9001:2015 – Sistemas de 

gestão da qualidade” e “Manual de Qualidade” (Anexo 20). Os dados são já inseridos na 

Base de Dados de inventário do acervo museológico. A “Ficha de Inventário”, do “Fio-de-

prumo”, “Fita métrica”, “Nível de Egault” e “Teodolito de Casella”, são apresentada nos 

respetivos Apêndices: M, N, O, P. 

As Fichas de Inventário, apresentadas nos apêndices referidos anteriormente, 

implicaram a recolha de um conjunto de informações como: Identificação, Descrição, 

Finalidade / Princípio de funcionamento, Percurso do objeto (na instituição), Marca / 

Fabricante, Autoria / Invenção, Datação, Informação técnica (Dimensões, Materiais, 

Inscrições), Conservação Preventiva / Recomendações e Incorporação.  

Durante o estágio no Museu do ISEP foram tomadas várias anotações e realizados 

desenhos (Apêndice K e M) dos objetos estudados, a cotagem dos mesmos será agora útil 

para o preenchimento da Ficha de Inventário, relativamente às dimensões e materiais dos 

objetos.  

Por último, importa lembrar que a Coleção de Topografia, não pode ser considerada 

uma incorporação, uma vez que a mesma já fazia para da instituição ISEP, tendo chegado ao 

museu transferida do departamento de Engenharia Civil. O Museu do ISEP na sua política 

de “Incorporação de Objetos” (Anexos 17) prevê: “Compra, Doação, Legado, Herança, 

Permuta, Preferência e Dação de pagamento”.  
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Capítulo 4 -  Estágio no Museu ISEP 

4.1. Contexto do Estágio 

A ideia de realizar este estágio no Museu do ISEP foi evoluindo gradativamente, desde 

final de 2018, início deste curso de Mestrado em Museologia da FLUP. Podendo o aluno tirar 

partido da sua formação de base, neste caso em Engenharia Mecânica, num espaço dedicado 

a contar a história de uma instituição de ensino industrial, que remonta a meados do século 

XIX e que se dedica há décadas à formação de futuros engenheiros. Fez todo o sentido, indo 

ao encontro das suas expectativas académicas e profissionais.   

Estes foram os primeiros pontos de interesse que despertaram alguma curiosidade, por 

conhecer melhor este espaço museológico. Dedicado à preservação e divulgação de objetos 

didáticos, de uma instituição de ensino superior, que fruto de várias transformações segue 

hoje o ensino da Engenharia, nas suas múltiplas vertentes. Mas este não é apenas um espaço 

que conta a história da instituição, é também um meio de divulgação de Ciência e Tecnologia, 

não só para a comunidade estudantil do ISEP, como para visitantes externos. 

Estabelecido o primeiro contacto com o museu, em outubro de 2018, foram iniciados 

aí alguns trabalhos do 1.º Ano do Mestrado, como foi o caso da unidade curricular: Estudo e 

Gestão de Coleção. Para esse trabalho foi estudada uma “bússola com eclímetro”. Este foi 

também o primeiro contacto com a Coleção de Topografia, proveniente do Departamento de 

Engenharia Civil, nesse mesmo ano. 

Esse trabalho académico, em particular, permitiu a familiarização com o tema, bem 

como algumas pistas e possibilidade de investigação e pesquisa, o que se traduziu depois 

numa experiência muito útil para o 2.º Ano do Mestrado, permitindo adiantar muito do 

trabalho que viria a ser depois necessário no Arquivo Histórico e Biblioteca do ISEP. 

Para além do referido anteriormente, existiu ainda a ideia de poder desenvolver neste 

estágio algumas atividades, no âmbito do funcionamento habitual do museu como: na 

produção de novas exposições (sobretudo temporárias); visitas orientadas a grupos de 

visitantes; conservação preventiva; inventariação de objetos das coleções; organização do 

Arquivo histórico; entre outras tarefas comuns no quotidiano de um museólogo.  

Claro que muitas dessas ideias não puderam avançar e outras tiveram de ser deixadas 

a meio, por falta de tempo, agenda e também pela conjuntura de pandemia que vivemos desde 
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março de 2020. No entanto, deve ser realçada a importância do estudo destes objetos de 

Topografia durante este estágio, pois a permanência no museu (Figura 20) permitiu vivenciar 

e acompanhar a rotina de quem lá trabalhar habitualmente, sendo assim desenvolvidas 

algumas competências efetivas, fruto do convívio diário com os profissionais deste museu. 

Refiro-me naturalmente à Doutora Patrícia Costa (Diretora do Museu ISEP) e da Dra. 

Guilhermina Cadeco (Técnica Superior de Conservação e Restauro), profissionais que muito 

me ensinaram em tão curto espaço de tempo (400 horas), mais concretamente entre os dias 1 

de outubro de 2019 e 30 de janeiro de 2020 (Anexo 30). Contudo, sublinha-se que a maior 

parte do tempo de permanência no local de estágio foi dedicada à pesquisa documental e 

bibliográfica e ao desenvolvimento de conteúdos relacionados com os contextos históricos e 

científicos dos objetos. 

Figura 20 – Gabinete Técnico do Museu do ISEP 

 

Fonte: @Luís Altino, 2019  

4.2. Outras Atividades desenvolvidas durante o estágio 

4.2.1. A Coleção do Museu Industrial e Comercial do Porto 

No dia 29 Outubro de 2019 a equipa do Museu do ISEP dirigiu-se ao Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) para iniciar o processo de 

inventário do espólio aí existente do extinto Museu da Industrial e Comercial do Porto (1883-

1899). 
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O Museu Industrial e Comercial do Porto, criado por Decreto de 24 de dezembro de 

1883, juntamente com o de Lisboa, acabariam ambos extintos em 1899, por não terem 

cumprido o objetivo da sua criação. O governo alegou a não satisfação dos seus objetivos 

iniciais, de espaços vocacionados a exposições permanentes, de artigos industriais e 

correspondentes matérias-primas, quer como subsídio prestado ao ensino das escolas 

industriais. 

No caso do Porto, parte do espólio41 do museu seguiu para o Museu Nacional Soares 

dos Reis (coleção de tapeçaria) e outras coleções foram entregues às escolas industriais. 

Conforme o Decreto de 23 dezembro de 1899, a propósito da “Extinção dos Museus 

Industriais e Comercial do Porto e Lisboa”: 

“Artigo 4.º São extintos os museus industriaes e commerciaes de Lisboa e Porto. (…) 

terão sempre a seu cargo o expediente de recepção e entrega dos objectos expostos, 

bem como a guarda e conservação do archivo e material das exposições. (…) Serão 

distribuídos pelas escolas industriaes todos os objectos coleccionados nos museus e 

que já pertenceram ao estado.” 

Em 1914 volta a ser lembrado o antigo Museu Industrial e Comercial do Porto, o qual, 

extinto em 1899 e deixando de estar aberto ao público, ainda conservava quase todo o 

material das suas coleções, como referido no Decreto n.º 445, de 22 de abril 191442: 

“1.º Que os objectos existentes no extinto Museu Industrial e Comercial do Porto 

fiquem pertencendo ao Instituto Industrial e Comercial da mesma cidade, construindo 

um Museu dessa Escola que possa ser aproveitado também por outras.” 

O ISCAP tem ainda em sua posse essas coleções (Apêndice R) do antigo Museu da 

Industrial e Comercial do Porto. O facto de ISEP e ISCAP partilharem um passado comum 

(Instituto Industrial e Comercial do Porto) e por ambos fazerem parte do Instituto Politécnico 

do Porto, estabeleceu-se de forma natural uma plataforma de entendimento entre ambas as 

instituições, no destino a dar este importante património. 

                                                 

 

41
 Consultando as “Actas do Conselho Escolar do Instituto Industrial”, será possível verificar se houve 

objetos provenientes do Museu Industrial e Comercial do Porto. 

42
 Ministério de Instrução Pública – Repartição de Instrução Industrial e Comercial (Decreto n.º 445 de 22 

Abril 1914). 
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Este depósito resulta de uma parceria das duas instituições de modo a se proceder à 

sua inventariação, melhoramento das condições de segurança e da conservação. Visto que o 

ISEP tem ao seu dispor um espaço museológico, pessoal técnico especializado, o que é uma 

garantia de valorização e preservação deste acervo. 

O trabalho (Ver fotos no Apêndice S) iniciou-se com limpeza mecânica a seco dos 

objetos, medição, registo de anomalias, identificação, registo do número de inventário antigo, 

atribuição de novo número de inventário e colocação de etiquetas, registo fotográfico, 

acondicionamento dos objetos em plástico bolha e sua colocação em caixas de cartão. 

Alguns objetos, nomeadamente caixas de madeira com diversas amostras (Musée des 

Écoles), apresentam uma grande quantidade de sujidade e no seu interior encontramos a 

existência de peixinho da prata, sobretudo nas caixas com amostras do reino vegetal e têxtil, 

pelo que terão de ficar em quarentena, para posterior avaliação. 

Este trabalho de inventariação ainda por concluir, sobretudo devido às restrições 

impostas pela atual conjuntura de pandemia, a ser desenvolvido e concluído, será com certeza 

uma oportunidade de se cumprir uma musealização há muito aguardada.  

4.2.2. O Espólio do engenheiro Cardoso Ferreira 

O Engenheiro Cardoso Ferreira é um antigo aluno do Instituto Industrial do Porto, 

tendo finalizado seu curso de Engenharia de Máquinas43 em 1969, sendo natural e residente 

em Matosinhos. 

A doação deste espólio ao Museu do ISEP resultou da visita ao museu deste antigo 

aluno, aquando do jantar anual dos antigos alunos do Curso de Máquinas, realizado 

anualmente no Instituto Superior de Engenharia do Porto, em novembro. E que, em 2019 

teve uma carga simbólica ainda maior, uma vez que coincidiu com a Comemoração dos 50 

Anos de formatura (Figura 21). 

                                                 

 

43
 Curso atualmente denominado por Engenharia Mecânica. 
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Figura 21 – Placa comemorativa "50 Anos de Curso"44  

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

Nessa visita este antigo aluno, demonstrou interesse em doar ao museu: livros, 

cadernos (Figura 22), sebentas, projetos e fotografias da sua vida profissional (Anexo 32 e 

33). Segundo ele, o regresso à instituição e ao seu museu, fê-lo pensar que seria adequado e 

até útil proceder a esta doação, pois ajuda a contar a história do ensino da instituição segundo 

a ótica do antigo aluno, um testemunho que muitas vezes escapa ao discurso expositivo do 

próprio museu, mas também da historiografia do ensino industrial. 

                                                 

 

44
 Esta placa comemorativa foi oferecida ao ISEP pelos antigos alunos do Curso de Máquinas, do Instituto 

Industrial do Porto, formados no ano de 1969. Encontra-se atualmente no Gabinete Técnico do Museu do 

ISEP. 
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Figura 22 – Livros e cadernos doados pelo Eng. C. Ferreira ao Museu do ISEP 

 

Fonte: @Luís Altino, 2019 

Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Eng. Cardoso Ferreira, no dia 7 de 

novembro de 2019, na segunda visita que este fez ao museu. Pude ouvir algumas das suas 

memórias de estudante, tendo este salientado a importância que a sua passagem por esta 

instituição teve para a sua vida profissional, onde considera ter adquirido sólidos 

conhecimentos teórico-práticos que foram uma mais-valia, até como empresário industrial 

que acabou por se tornar. 

Este seria um estudo interessante a levar a cabo, podendo até ser uma interessante 

ideia para uma dissertação de Mestrado. Mas tendo definido e iniciado o estudo da Coleção 

de Topografia, já não era possível voltar atrás e abraçar esta temática, que pessoalmente me 

seria bastante aprazível, por se tratar de uma coleção relacionada precisamente com a minha 

formação de base, a Engenharia Mecânica. 
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Considerações Finais 

O Estágio realizado no Museu do ISEP resultou da proposta de estudo e inventariação, 

de alguns objetos da Coleção de Topografia, os quais foram utilizados em contexto didático 

de alguns cursos de Engenharia da instituição e suas antecessoras. Tratou-se de um trabalho 

de campo que incidiu sobretudo na pesquisa documental, existente no Arquivo e Biblioteca 

do ISEP. A escolha de alguns objetos, que pudessem de algum modo sintetizar a importância 

desta coleção, foi um dos principais motes desta investigação.  

Para tal, procurou-se escolher aqueles que pudessem ser considerados indispensáveis 

para os trabalhos de campo topográficos, para tal recorreu-se ao conceito de cultura material 

científica. Segundo o qual, estes instrumentos e utensílios científicos selecionados, nos 

permitem demonstram e auxiliam na explicação de teorias, conceitos, leis; materializando a 

atividade científica.  

Foram selecionados quatro objetos (fio de prumo, fita métrica de aço, nível de Egault 

e teodolito de Casella) todos eles adquiridos para o ensino prático de Topografia do antigo 

Instituto Industrial do Porto, entre finais do século XIX e XX, como ficaria depois 

demonstrado pela consulta documental. A elaboração do inventário destes objetos, 

contextualizando os processos de produção e aquisição em contexto escolar.  

Ficou demonstrado que estes objetos traduzem o desenvolvimento científico e 

tecnológico ocorrido sobretudo como consequência da Revolução Industrial, ocorrida no 

século XIX, o aparecimento de novas técnicas, permitiu um efetivo desenvolvimento da 

Topografia, ancoradas em saberes e princípios milenares, que nos remetem para as mais 

antigas civilizações. Os desafios construtivos que foram lançados nessa época, serviram de 

estímulo a esses avanços, no caso específico da região do norte de Portugal estes objetos são 

também um testemunho do grande investimento que aí ocorreu como forma de estimular o 

ensino industrial e consequentemente o desenvolvimento de diversas indústrias, exigindo 

para isso uma atualização do saber. 

O conjunto de métodos e técnicas, a que recorre o levantamento topográfico permite 

a medição de ângulos e distâncias. Utilizando para tal, certos instrumentos como aqueles que 

foram selecionados nesta investigação, que possibilitam a representação geométrica duma 

parcela da superfície terrestre, com rigor e aproximação. 

A definição de ângulos retos poderia levantar dificuldades num terreno acidentado, 
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como a medição de distâncias, assim o teodolito e o nível de bolha permitiram cumprir essa 

tarefa com precisão. Em zonas planas e onde fosse possível identificar facilmente uma linha 

reta (alinhamento) era possível medir curtas distâncias à fita de aço. A Topografia continuou 

a utilizar os conceitos geométricos primitivos de ponto, linha e superfície, referindo-se à 

Terra por diversas posições dos planos e das retas: horizontais, verticais, inclinadas (definidas 

à custa da direção do fio de prumo e da orientação da superfície das águas quando em 

repouso).  

O ensino da Topografia na instituição remete, de certo modo, ao dia 30 de dezembro 

de 1852, altura em que é criada a Escola Industrial do Porto. As disciplinas de “geometria 

descritiva”, “desenho” e “aritmética” são alguns dos conhecimentos de base então lecionadas 

e seriam sem dúvida as bases necessárias para que mais tarde pudesse ser aí lecionadas 

disciplinadas mais específicas de “topografia”, como o “levantamento de plantas” e “desenho 

topográfico”. O que veio a ocorre a partir de 20 dezembro de 1864, no já denominado 

Instituto Industrial do Porto. 

 A consulta da legislação, dos programas das cadeiras e dos relatórios de tirocínio, 

demonstrou ser algo de grande valia, pois aí fica demonstrado a importância dos trabalhos 

práticos no ensino da Topografia, dando-se destaque ao uso de instrumentos nos exercícios 

de campo, como: o teodolito, o nível de bolha, fio de prumo e fita de aço. O resultado desses 

levantamentos feitos pelos alunos, traduziram-se em desenhos topográficos, o resultado final 

desses trabalhos e a prova desse “saber fazer”, que ainda hoje segue como lema do ISEP. 

A escolha dos objetos selecionados, parece ter sido ao encontro dos objetivos iniciais, 

tendo ainda demonstrado existir uma ligação entre eles, do ponto de vista da sua 

funcionalidade e aplicação prática, o que acabou por reforçar ainda mais a sua importância 

simbólica para a Topografia. 

Das limitações encontradas neste trabalho, a maior de todas foi mesmo o elevado e 

variado número de objetos que a compõem esta coleção, pelo que foi de todo impossível 

estudá-la totalmente no âmbito deste estágio. O recurso a uma abordagem mais simbólica e 

representativa da sua importância científica e didática, demonstrou por isso ser uma estratégia 

acertada. 

A conjuntura atual de Pandemia, foi sem dúvida uma grande limitação, mas que ainda 

assim não pôs em causa a conclusão deste estágio, do ponto de vista presencial na instituição. 

Mas houve ideias, que ficaram por realizar como a proposta de um projeto expositivo, dos 
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objetos estudados, o que não foi de todo possível, também por condicionantes de natureza 

técnica (conservação e restauro), calendário expositivo do museu (indisponibilidade da sala 

de exposições temporárias) e o fecho do museu ao público (de março a outubro de 2020). 

Outro cenário equacionado foi o da realização de um levantamento topográfico, 

utilizando alguns destes instrumentos antigos, o que poderia ser feito em parceria com o 

Departamento de Engenharia Civil, envolvendo alunos e professores, dando uma nova vida 

a estes objetos, pondo-os ao serviço do ensino, conforme o definido na Missão do Museu. 

Esta experiência imersiva, poderia ainda contar com a colaboração do Gabinete de 

Comunicação do ISEP, sendo registada em vídeo, servindo para a promoção do museu nas 

redes sociais, como já acontece há algum tempo a esta parte, para outros objetos (Anexo 31). 

Para além disso, esta poderia ser uma iniciativa que merecia o envolvimento dos docentes e 

alunos de Topografia, do Departamento de Engenharia Civil, podendo ser até integrado em 

contexto de aula prática. 

Para futuras investigações desta coleção, aponta-se como fundamental a consulta dos 

Programas das Cadeiras e Relatórios de Tirocínio de antigos alunos, pois são uma fonte de 

informação abundante de informação, como ficou demonstrado. Também os catálogos dos 

instrumentos, sempre que conhecida a marca e modelo. 

Este tipo de instrumentos representam temáticas e práticas da Topografia, que poderão 

permitir estabelecer a ligação entre o ensino do passado e do presente. Existindo instrumentos 

e utensílios que evoluíram tecnologicamente ou foram substituídos por outros, os princípios 

científicos que representam, pouco ou nada terão mudado. Nesse sentido, este estudo será 

um pequeno contributo para a interpretação desta coleção científica. 

Esta experiência exigiu um trabalho de campo considerável, que se focou sobretudo 

na pesquisa e análise bibliográfica e documental, o registo fotográfico, estudo e descrição 

dos objetos. Mas as idas regulares para o Museu do ISEP foram mais do que isso, pois 

abriram portas, a uma maior familiarização com a realidade e o dia-a-dia de um museu. 
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Trabalhos de Topografia Subterrânea. Verificação da orientação dum contra-ataque em 
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Relatório de Tirocínio de Acácio Alberto Lamarco Magro de 1932. Tirocínios (1931-1932). 
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Anexo 1 – Museu do ISEP (Edifício C)  

 

Fonte: Open Street Maps, (junho 2020) 
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Anexo 2 – Brochura Serviços Educativos, Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 2 – Brochura Serviços Educativos, Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 3 – Organograma da estrutura orgânica do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 4 – Monitorização e Controlo Ambiental, Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 4 - Monitorização e Controlo Ambiental, Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 4 - Monitorização e Controlo Ambiental, Museu do ISEP  

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 5 – Conservação Preventiva 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 6 – Relação de matrículas para diferentes cadeiras (1873 a 1874)  

 

Fonte: “Relação de Matrículas para diferentes Cadeiras”, Instituto Industrial do Porto, Ano lectivo 

de 1873 a 1874, Apontamentos relativos ao Instituto Industrial do Porto (Arquivo Histórico do 

ISEP) 

  



A-11 

Anexo 7 – Programa da 22ª Cadeira: Exploração de Minas (1932)  

 

Fonte: “Programa das Cadeiras”, 22ª Cadeira, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 

  



A-12 

Anexo 8 – Registo Relatórios de Tirocínio (1924 a 1927)  

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1924-1927” (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 9 – Pontos medidos: valores da caderneta (Júnior, 1924)  

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1924-1927”, Relatório de Augusto Júnior, 1924 (Arquivo Histórico 

do ISEP) 

  



A-14 

Anexo 10 – Tábuas de Wronecki: teoria taqueométrica (Lindulfo, 1927) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1924-1927”, Relatório de António Lindulfo, 1924 (Arquivo 

Histórico do ISEP) 
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Anexo 11 – Registo de Relatórios de Tirocínio (1931 a 1933) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933” (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 12 – Esquema de Triangulação da Cidade do Porto (Magro1932) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933”, Acácio Magro, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 13 – Levantamento por Irradiação (Magro, 1932) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933”, Acácio Magro, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 14 – Inscrição de cotas (Magro, 1932) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933”, Acácio Magro, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 15 – Planta topográfica, terreno pertencente ao IICP (1928) 

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933”, Acácio Magro, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 15 - Planta topográfica, terreno pertencente ao IICP (1928)  

 

Fonte: “Relatório de Tirocínio: 1931-1933”, Acácio Magro, 1932 (Arquivo Histórico do ISEP) 
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Anexo 16 – Fio de prumo, Base de Dados do Museu do ISEP 

 

Fonte: https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados 

  

https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados
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Anexo 17 – Incorporação de Objetos (página 4/17) 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 17 – Incorporação de Objetos (página 6/17) 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 18 – Instrução de Trabalho: Inventário Museológico ISEP(1/3) 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 18 – Instrução de Trabalho: Inventário Museológico ISEP(2/3) 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 18 – Instrução de Trabalho: Inventário Museológico ISEP(3/3) 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 19 – Ficha de Inventário: Ciência e Técnica (Matriz 3.0)  

 

Fonte: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/NormasInventario.aspx 
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Anexo 19 – Ficha de Inventário: Ciência e Técnica (Matriz 3.0)  

 

Fonte: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/NormasInventario.aspx 
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Anexo 20 – Ficha de Inventário: Domínios Científicos e Tecnológicos 

 

Fonte: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/NormasInventario.aspx 
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Anexo 21 – Fita métrica, Base Dados do Museu do ISEP 

 

Fonte: https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados 

  

https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados
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Anexo 22 – Nível de Egault, Base Dados do Museu do ISEP 

 

Fonte: https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados 

  

https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados
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Anexo 23 – Catálogo de L.Casella (Nível de Egault) 

 

Fonte Arquivo Histórico do ISEP  
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Anexo 24 –Teodolito de Casella, Base Dados do Museu do ISEP 

 

Fonte: https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados 

  

https://www2.isep.ipp.pt/museu/index.php?page=base-de-dados
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Anexo 25 – Componentes de um Teodolito de Casella 

 

Fonte: Fonte: Ruiz, 1992, p.65 
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Anexo 26 – Teodolito de Casella (Vaz, 1916) 

 

Fonte: Vaz, Albuquerque, 1916, p.241 
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Anexo 27 – Esquema do teodolito (eixos de rotação) 

 

Fonte: Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.43 
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Anexo 28 – Colocação do teodolito em estação  

 

Fonte: Gonçalves, Madeira, Sousa, 2012, p.50 
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Anexo 29 – Teodolito de Sisson (Museum of Freemasonry, London) 

 

Fonte: https://www.strandlines.london/2020/03/13/strand-humans-jonathan-sisson/45 

  

                                                 

 

45
 Acesso ao link em junho de 2020. 

https://www.strandlines.london/2020/03/13/strand-humans-jonathan-sisson/
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Anexo 30 – Folha de Presenças Estágio no Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 30 – Folha de Presenças Estágio no Museu do ISEP 

 

Fonte: Museu do ISEP 
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Anexo 31 – “Museu do ISEP: Recetor de Morse” (youtube) 

 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=V08Wj6dV5_M) (Video de 23/10/2019) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V08Wj6dV5_M


A-42 

Anexo 32 – Alguns livros e cadernos do antigo aluno (Eng. C. Ferreira) 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico do ISEP 
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Anexo 33 – Exemplo de projetos profissionais (Eng. C. Ferreira) 

 

 

Fonte: Arquivo Histórico do ISEP 
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 Apêndices 
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Apêndice A - Mapa Conceptual para Modelo de Estudo (Coleção 

Topografia) 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 (Modelo adaptado de Flemning e Pearce) 
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Apêndice B – Cursos aprovados pela Portaria (1864) 

Tabela 1 - Cursos aprovados pela Portaria 

Cursos Duração Locais de aprendizagem 

Diretores de Fábricas e 
Oficinas, Mestres ou 
Contramestres (1ª e 2ª 
classe) 

3 anos (1ª classe) e 4 anos 
(2ª classe) 

Laboratório químico, 
gabinete de física, museu 
tecnológico e em fábricas 
acreditadas. 

Condutores de Obras 
Públicas 

3 anos Laboratório químico, 
gabinete de física, museu 
tecnológico e nas obras 
públicas no tempo de 
férias. 

Condutores de Minas (1ª e 
2ª classe) 

2 anos (1ª classe) e 3 anos 
(2ª classe) 

Laboratório químico, 
gabinete de física, gabinete 
de mineralogia, museu 
tecnológico e em visitas às 
minas, no tempo de férias. 

Condutores de Máquinas e 
Fogueiros 

3 anos Gabinete de física, museu 
tecnológico e em fábricas 
acreditadas na reparação e 
construção de máquinas 
movidas a vapor. 
 

Telegrafistas (1ª e 2ª 
classe) 

2 anos (1ª classe) e 3 anos 
(2ª classe) 

Gabinete de física e na 
Estação Central Telegráfica 
do Porto. 

Mestre-de-obras 4 anos Laboratório químico, 
gabinete de física, museu 
tecnológico e nas obras 
públicas ou em obras 
particulares de grande 
escala. 

Faroleiros (1ª e 2ª classe) 2 anos (1ª classe) e 3 anos 
(2ª classe) 

Gabinete de física, museu 
tecnológico e em fábricas 
acreditadas, onde se 
construíssem os aparelhos. 

Mestres químicos e 
tintureiros 

4 anos Laboratório químico, 
gabinete de física e em 
fábricas acreditadas. 

 

Fonte: Tabela 1 realizada a partir de: Programas dos Cursos Professados no Instituto Industrial do Porto 

(Decreto de 20 dezembro de 1864), Portaria do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, de 15 

Maio 1867, Mandados Publicar pelo Conselho Escolar, Sessão de 30 Julho de 1867, pp.5-15. 
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Apêndice C – Planta do Museu do ISEP (Edifício C, Piso -1) 

 

Fonte:@Luís Altino, 2020 
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Apêndice D – Espaços do Museu do ISEP 

 Descrição Espaços do Museu do ISEP 

1 Entrada do Museu 
Acesso principal 
do público ao 
museu. 

Figura 27 - Porta da entrada principal do Museu do ISEP 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

2 Átrio 
Ponto de partida 
para a visita ao 
museu, onde é 
entregue uma 
brochura do 
museu aos 
visitantes (Anexo 
2), disponível no 
balcão de entrada. 

Figura 28 – Átrio e balcão de receção do Museu 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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3 Sala 1 
 (Sala de 
Exposições 
Temporárias) 

Figura 29 - Sala de Exposições Temporárias 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

4 Arquivo Histórico  
Contem 
correspondência 
expedida e 
recebida, termos 
de posse dos 
diretores, 
desenhos técnicos, 
plantas, 
fotografias, 
relatórios de 
estágio de antigos 
alunos, catálogos 
de fabricantes de 
instrumentos 
científicos. 

Figura 30 – Arquivo Histórico do ISEP 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

5 Sala 2 
Coleção de Minas 
e Metalurgia, 
Coleção de Civil 

Figura 31 – Coleção de Minas e Metalurgia, Coleção de 
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Civil 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

6 Sala 3  
Coleção de 
Química 
 

Figura 32 - Coleção de Química 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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7 Sala 4 
Coleção de 
Mecânica 

Figura 33 - Coleção de Mecânica 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

8 Sala 5 
Coleção de Física, 
Eletrotecnia e 
Geometria 
Descritiva 

Figura 34 - Coleção de Física, Eletrotecnia e Geometria 
Descritiva 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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9 Exposição 
Máquinas 
Ferramentas 
Estas máquinas-
ferramentas são 
oriundas das 
antigas oficinas do 
Instituto Industrial 
(Rua do Breyner). 

Figura 35 - Exposição Máquinas Ferramentas 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

1
0 

Gabinete Técnico 
Local de trabalho 
reservado aos 
técnicos do museu 
e estagiários. 

Figura 36 - Gabinete Técnico 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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1
1 

Serviços 
Educativos 
É proposta a 
execução de várias 
experiências 
científicas. Sendo 
desafiado o toque 
e a utilização de 
alguns dos objetos 
exposto em 
algumas das 
exposições. 

Figura 37 - Serviços Educativos 

 

Fonte: Foto de 2012, cedida pelo Museu do ISEP 

1
2 

Reserva Técnica 
Onde se encontra 
atualmente a 
Coleção de 
Topografia do 
ISEP. 

Figura 38 - Reserva Técnica 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice E – Topografia e levantamento de plantas (1864) 

Tabela 2 - "Topografia e levantamento de plantas" (por cursos, 1864) 

Escola Industrial do Porto 
Cursos - 2º grau ensino 

(Decreto de 1864) 

Categoria 
profissional 
[1ª/2ªclasse

] 

Duração do 
curso 
[anos] 

Disciplina 
lecionada 

[ano] 

Diretores de fábricas  2ª 4 1º 

Condutores de obras públicas  1ª 3 1º 

Condutores de minas  1ª 3 1º 

Condutores de minas  2ª 4 1º 

Telegrafistas  1ª 2 1º 

Telegrafistas  2ª 3 1º 

Mestres-de-obras  2ª 4 1º 

Faroleiros  1ª 2 1º 

Mestres faroleiros  2ª 3 1º 

Fonte: Tabela 2 realizada a partir de: Programas dos Cursos Professados no Instituto Industrial do 

Porto (Decreto de 20 dezembro de 1864), Portaria do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria, de 15 Maio 1867, Mandados Publicar pelo Conselho Escolar, Sessão de 30 Julho de 1867, 

pp.3-14. 
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Apêndice F – Desenho Topográfico (1864) 

Tabela 3 - "Desenho Topográfico" (por cursos, 1864) 

Escola Industrial do Porto 
Cursos - 2º grau ensino 

(Decreto de 1864) 

Categoria 
profissional 
[1ª/2ªclasse

] 

Duração do 
curso 
[anos] 

Disciplina 
lecionada 

[ano] 

Diretores de fábricas  2ª 4 Não tinha 

Condutores de obras públicas  1ª 3 1º 

Condutores de minas  1ª 3 1º 

Condutores de minas  2ª 4 2º 

Telegrafistas  1ª 2 2º 

Telegrafistas  2ª 3 2º 

Mestres-de-obras  2ª 4 1º 

Faroleiros  1ª 2 2º 

Mestres faroleiros  2ª 3 3º 

Fonte: Tabela 3 realizada a partir de: Programas dos Cursos Professados no Instituto Industrial do 

Porto (Decreto de 20 dezembro de 1864), Portaria do Ministério das Obras Públicas, Comércio e 

Indústria, de 15 Maio 1867, Mandados Publicar pelo Conselho Escolar, Sessão de 30 Julho de 1867, 

pp.3-14. 

  



B-56 

Apêndice G – Alunos matriculados a Topografia (1873-1874) 

Tabela 4 - Alunos matriculados na 2ª cadeira (Topografia), ano letivo 1873 a 1874 

2ª Cadeira 
Número de Alunos Matriculados 

Ordinários Voluntários Total 

Desenho linear, Geometria 
descritiva, Desenho de máquinas e 
Topografia 

145 187 332 

Fonte: Tabela 4 realizada a partir de: “Relação das matrículas nas diferentes cadeiras deste Instituto 

no ano letivo de 1873 a 1874”, Apontamentos relativos ao Instituto Industrial do Porto, Anexo nº 1 

(Arquivo Histórico do ISEP) 
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Apêndice H – Programa de Tografia (1887) 

Tabela 5 - Programa de Topografia Inst. Ind. e Com. do Porto, 1887 

TOPOGRAFIA [Programa] 

1 - Preliminares Objeto da topografia. Escalas, erros admissíveis. 

Plantas de superfícies 

2 - Planimetria Métodos gerais de levantamento. Alinhamentos seu traçado 
e medida. Ângulos, seu traçado e medida. 

3 - Hipsometria Métodos gerais de nivelamento. Curvas de nível. 

Plantas de minas 

4 – Método geral Planta. Nivelamento 

Cartas 

5 – Traçado de plantas Relevo de superfície. Plantas subterrâneas. Desenho 
topográfico 

Caminhos-de-ferro 

6 – Operações  e métodos a seguir nos estudos de caminho-de-ferro. 

Fonte: Tabela 5 realizada a partir de: “Programas das Cadeiras do Instituto Industrial e Comercial 

do Porto”, Ano Letivo de 1887 e 1888, Typographia Portuense, Porto, 1887, p.40. 
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Apêndice I – Programa de Desenho Topográfico (1887) 

Tabela 6 - Programa de Desenho Topográfico, Inst. Ind. e Com. do Porto, 1887 

DESENHO TOPOGRAPHICO (Programa) 

I – Definições e generalidades Desenho topográfico; O que se obtém por meio deste 
desenho; O que representa; Elementos para o 
desenhador.  

II – Escalas  Escalas usadas no desenho topográfico. 

III – Orientação do desenho – 
Direção dos raios luminosos 

Orientação; Direção da luz: oblíqua e direta. 

IV – Representação do relevo 
do terreno 

Processos que se empregam. 

V – Diferentes processos 
seguidos na execução do 
desenho topográfico 

Desenho a traços nankin – Sinais convencionais, 
Desenho a cores e em minuta – Tintas convencionais. 

VI – Método a seguir na 
execução do desenho 

Traçado, Aguadas, Letras para títulos, Explicações e 
Cercaduras. 

VII – Traçados dos perfis Perfis longitudinais e transversais, Superfície do 
terreno entre perfis traçados, Exercícios traçados 
perfis. 

Fonte: Tabela 6 realizada a partir de: “Programas das Cadeiras do Instituto Industrial e Comercial 

do Porto”, Ano Letivo de 1887 e 1888, Typographia Portuense, Porto, 1887, pp. 147-149. 
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Apêndice J – Lista de Relatórios de Tirocínio (1870-1894) 

Tabela 7 - Lista de Relatórios de Tirocínio (1870-1894) 

 Nome aluno Duraçã
o  

Local Estágio 

1 Thomé Cardozo 1870-71 1ª Circunscripção Hydraulica – Porto. 

2 Luiz da Silva 1886 Direcção Obras Públicas Districto do Porto. 

3 João Júnior 1887 Direcção Obras Públicas Districto do Porto. 

4 Vasco Brandão 1888-89 Direcção Obras Públicas Districto do Porto. 

5 Adrião Fonseca 1889-90 1ª Circunscripção Hydraulica  – Porto. 

6 Marcelino Júnior 1889-91 Obras Públicas Districto do Porto. 

7 Alberto Moreira 1890 1ª Circunscripção Hydraulica – Viana do Castelo. 

8 Abel Comes 1890 Direcção Obras Públicas - Districto do Porto. 

9 Augusto Ribeiro 1890-91 Obras do caminho-de-ferro do Minho e Douro. 

1
0 

Manoel 
Sarmento 

1890-91 1ª Circunscripção Hydraulica - Porto 

1
1 

António Soares 1890-93 Direcção Obras Públicas - Districto Bragança; 
Direcção Obras Públicas - Districto do Porto. 

1
2 

João Barbosa 1891-93 Circunscripção Hydraulica - Porto; 
Oficinas Caminhos-de-ferro do Minho e Douro. 

1
3 

Braulio Carvalho 1893-94 Direcção Obras Públicas - Districto do Porto 

 

Fonte: “Relatórios de Tirocínio (1870-1894)”, Arquivo Histórico do ISEP 
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Apêndice K – Desenho de fio de prumo (caderno de campo) 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice L – Ficha de Inventário (Fio de Prumo) 

Identificação 
                                                                                                             

Nº Inventário: MPL8096OBJ 
Supercategoria: Ciência e Técnica 
Categoria: Investigação e Desenvolvimento 
Subcategoria: Ciências da Engenharia e 
Tecnologia 
Instituição/Proprietário: Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 
Denominação: Fio de prumo 
Título: Fio de prumo 
Nº Inventário anteriores: Desconhecido 

Descrição 
O fio de prumo é constituído por um fio de sisal, uma pega de madeira e um peso 
cónico (forma de pião) de latão, suspenso pela sua extremidade superior. 
Utilizado para determinar a posição vertical do lugar. O cone metálico, é o corpo que 
será atraído pela força da gravidade, estabelecendo assim a chamada “linha de 
pontaria”, já o fio permite manter o prumo suspenso, anulando a força da gravidade, 
estabelecendo assim um equilíbrio estático. Como o fio fica sob tensão define uma 
linha vertical, perfeitamente perpendicular, em relação ao plano horizontal do chão. 
Composto por um peso, com peça roscada no topo onde está preso um cordel. 
Quando o cordel se encontra em tensão devido ao peso (força gravítica), este indica 
a direção da vertical do lugar. O fio de prumo no seu todo pesa 122 gramas. 
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Finalidade / Princípio de funcionamento 
Trata-se de um utensílio muito simples que recorre ao princípio da verticalidade 
provocado pela força gravítica, a qual atrai todos os corpos terrestres para o centro 
da Terra (Vaz, Albuquerque, 1916, p.191). O fio suspenso, pelo peso de latão, deverá 
ser vertical e perpendicular a qualquer outro plano de nível com o qual se cruze. 
O fio-de-prumo é ainda hoje usado na construção civil46 para verificar a verticalidade 
(aprumo) de elementos construtivos (pilar, parede e aresta). 

Percurso do objeto (na instituição) 
Este objeto só tem uma etiqueta recente (nº8096), mas ao consultar o “Mapa de 
Cadastro dos Bens do Estado”47, do Instituto industrial do Porto (1938), no que diz 
respeito aos objetos de Topografia (Sala nº 13), não há uma referência efetiva do 
mesmo. Embora tenha encontrado o seguinte: “22,66 | Esquadro de referência para 
fio-de-prumo | 1 | 90$00”. O que poderá indicar a existência de pelo menos um fio-
de-prumo neste estabelecimento de ensino, nessa mesma época. 

Marcas e Inscrições 
Esta informação foi inconclusiva, pois não existem marcas no objeto, nem 
informações no Inventário antigo, poderá eventualmente existir uma nota de 
encomenda, fatura ou correspondência no Arquivo Histórico do Museu, mas não foi 
possível chegar a esse nível de pesquisa documental, devido às limitações impostas 
pela situação atual. 

Autoria / Invenção 
O fio de prumo é um instrumento que terá sido inventado pelos astrónomos do Antigo 
Egito (3000 a.c.). Usado como ferramenta de alinhamento das quatro direções (norte, 
sul, este e oeste) na construção das pirâmides de Gizé (Figura 12). Os egípcios 
orientaram-se pela estrela polar, que lhes indicava a direção do norte. Para alinhar as 

                                                 

 

46
 O fio de prumo é ainda hoje utilizado na construção civil, embora tenha já caído em desuso na prática da 

Topografia atual, por haver alternativas tecnológicas que incorporam já essa função (estações totais). 

47
 “Mapa de Cadastro dos Bens do Estado”, Direcção Geral da Fazenda Pública – Repartição do Património, 

Cadastro dos Bens do Domínio Privado – Material de Ensino, Concelho do Porto, 1938 (A. H. do I.S.E.P.). 
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pirâmides, a linha que apontava para o céu tinha que ser projetada no solo através do 
uso do fio-de-prumo (op. cit., 1916, p.191). 

Produção 
Oficina/Fabricante: Desconhecida 
Centro de Fabrico: Desconhecido 

Datação 
Época/Período cronológico: Final do séc.XIX, inícios do séc. XX 
Justificação da Data: Mapa de Cadastro dos Bens do Estado, do Instituto industrial do 
Porto (1938) 

Informação Técnica 
Marca: Desconhecida 
Modelo: Desconhecido 
Nº de Série: Desconhecido 
Material: Este fio de prumo é de latão para assegurar uma boa resistência à corrosão, 
face às condições de trabalho a que estaria submetido no exterior. A geometria do 
peso tem o formato cónico (ou formato de pião). A peça de madeira, está 
envernizada, dando-lhe maior resistência em condições de trabalho adversas, 
sobretudo com a humidade do ar elevada.  

Dimensões (cm) 
Medidas gerais: diâmetro 3cm; altura 6 cm. 

Origem / Historial 
O fio-de-prumo terá sido inventado pelos astrónomos do Antigo Egito (3000 a.c.). 

Recolha 
Pertence ao ISEP, chegou ao Museu do ISEP em 2018, recolhido do Departamento de 
Engenharia Civil. 

Incorporação 
Não foi incorporado, já pertencia à instituição ISEP (Aquisição), tutela do Museu. 

Localização 
Edifício: C 
Piso: -1 
Sala: Reservas 
Armário: Corpo VI, Estante 18, Prateleira 71 
Data: 2018 

Observações 
Só tem a etiqueta recente Base de dados do Museu ISEP nº MPL8096. Não aparece 
no inventário antigo de 1938 na Sala de Topografia. Só encontrei a seguinte referência 
“nº22,66 – Esquadro de reflexão para fio de prumo (1 unidade), valor 90$00 
[escudos]” 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice M – Desenho de fita métrica de aço (caderno de campo)

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice N – Ficha de Inventário (Fita métrica) 

Identificação 

                                                                                                            

Nº Inventário: MPL8090OBJ 

Supercategoria: Ciência e Técnica 

Categoria: Investigação e Desenvolvimento 

Subcategoria: Ciências da Engenharia e Tecnologia 

Instituição/Proprietário: Instituto Superior de Engenharia do Porto 

Denominação: Fita métrica de aço 

Título: Fita métrica de aço 

Nº Inventário anteriores: Desconhecido 

Descrição 

Fita de 10 metros de comprimento. Termina com dois punhos latão (perfil T) cravados 

nos topos. Os metros são indicados por cravos de cobre e os decímetros são indicados, 

alternadamente, por um orifício circular e por um cravo mais pequeno que marca os 

metros. 

A fita métrica é constituída por uma 

bobine de madeira, a fita de aço (10 

metros) e 2 pegas de latão nas extremidades da fita (de perfil em T). Como é referido 

no Thesaurus, este tipo de fita era utilizada para medir distâncias horizontais, entre dois 

pontos. Como refere o Capitão Vaz,  no início do século XX: “Os instrumentos mais 

empregados na medição de distâncias são a cadeia de agrimensor e a fita métrica”. 

(Vaz, Albuquerque, 1916, p.113). 

A fita está dividida em metros, decímetros e centímetros, através de furos e 

eventualmente teria números de ordem (marcas agora desaparecidos pelo efeito da 

corrosão no aço). A fita prende por um dos extremos ao eixo de uma bobine em torno 
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do qual se pode enrolar, ficando assim resguardada. 

Finalidade/Princípio de funcionamento 

O modo de a usar na medição de uma distância é análogo ao empregado com a cadeia 

de agrimensor, mas não se empregam fixas, o número de vezes que é aplicada regista-

se num caderno, ou por qualquer outro meio. A fita métrica só se emprega na medida 

de pequenas distâncias, e nunca na medição da base (op. cit.,p.117) 

Para efetuar medições diretas de distâncias, é necessário ter em conta a inclinação do 

segmento a medir, pois a operação não pode ser conduzida do mesmo modo quando 

este segmento é horizontal e quando é inclinado. Se o terreno for horizontal, a medição 

limita-se ao uso da fita métrica e a única precaução a tomar consiste em mantê-la tensa, 

convindo deixá-la roçar o solo para evitar que forme barriga (Ruiz, 1988,p.14). 

Marcas e Inscrições 

Esta fita métrica de aço tem na superfície 

da bobine de madeira, um pedaço de 

etiqueta antiga, não sendo já visível o seu 

número de inventário antigo. 

 

Autoria: Desconhecida 

Denominação: Desconhecida 

Ofício: Desconhecido 

Assinatura: Desconhecida 

Produção 

Oficina/Fabricante: Desconhecida 

Centro de Fabrico: Desconhecido 

Datação 
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Época/Período cronológico: Final do séc.XIX ou início do séc.XX 

Justificação da Data: O Relatório de Tirocínio de António Lindulfo (1927) refere o uso 

da fita métrica, destacando alguns inconvenientes do seu uso. Curiosamente esta fita de 

aço não surge no inventário de 1939, poderá ter sido adquirida posteriormente, mas 

parece pouco provável, pois aparenta ser anterior. 

Informação Técnica 

Marca: Desconhecida 

Modelo: Desconhecido 

Nº de Série: Desconhecido 

Matéria: Aço, Latão, Madeira. 

Dimensões (cm) 

Medidas gerais: comprimento 1000 (fita esticada), diâmetro 20 cm (fita enrolada na 

bobine). 

Origem / Historial 

No Egito os esticadores de corda participavam já nas operações de remarcação dos 

limites das propriedades após as cheias do Nilo. 

Utilizada como material didático nas aulas de Topografia.  

Recolha 

Pertence ao ISEP, chegou ao Museu do ISEP em 2018, recolhido do Departamento de 

Engenharia Civil. 

Incorporação 

Não foi incorporado, já pertencia à instituição ISEP (Aquisição), tutela do Museu. 

Localização 

Edifício: C 

Piso: -1 

Sala: Reserva 
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Armário: Corpo VI, Estante 18, Prateleira 71 

Data: 2018 

Observações 

A bobine de madeira está partida e incompleta. A fita de aço apresenta alguma 

oxidação.  

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice O – Ficha de Inventário (Nível de Egault) 

Identificação 
                                                                                                           
Nº Inventário: MPL8085OBJ 
Supercategoria: Ciência e Técnica 
Categoria: Investigação e Desenvolvimento 
Subcategoria: Ciências da Engenharia e 
Tecnologia 
Instituição/Proprietário: Instituto Superior 
de Engenharia do Porto 
Denominação: Nível de Óculo Egault 
Título: Nível de Egault 
Nº Inventário anteriores: “11,401” 

Descrição 

 
O conjunto é composto por um óculo astronómico, um nível de bolha de ar, ligado à 
travessa onde tem uma bússola. Nas extremidades da travessa levantam-se dois 
montantes com munhoneiras, onde assentam os munhões do óculo, formados por 
anéis metálicos. 
A haste do instrumento, em torno da qual gira todo o sistema, termina inferiormente 
por três braços, munidos (cada um) de parafuso nivelador. Um parafuso de pressão, 
servia para fixar o óculo quando fosse conveniente. Há também um parafuso de 
reclamo que permite dar ao óculo pequenos movimentos em torno da haste depois 
de fixo. 
As esperas, fixas juntas dos anéis do óculo, são destinadas a que um dos fios do 
retículo se conserve horizontal, quando em contacto com dois parafusos de encontro, 
que existem na parte exterior dos montantes. 
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Marcas e Inscrições 
A caixa de madeira tem o número 42 (etiqueta branca) e o número 11407 (etiqueta 
antiga). No interior da caixa de madeira está escrito: “28-6-1913” e “Caixa do Nível de 
Egault” 

 

Autoria 
Denominação: Desconhecida 
Ofício: Desconhecido 
Assinatura: Desconhecida 

Produção 
Oficina/Fabricante: Desconhecida 
Centro de Fabrico: Desconhecido 

Datação 
Época/Período cronológico: Final do séc.XIX, início do séc.XX 
Justificação da Data: Será anterior a 1913 (Tendo em conta a inscrição da caixa) 

Informação Técnica 
Marca: Desconhecida 
Modelo: Egault 
Nº de Série: Desconhecido 
Matéria: latão, ferro, madeira e vidro 

Dimensões (cm) 
Caixa madeira: 25 (larg) x 43,5 (comp) x 21,5 (alt) 
Nível: 25 (larg) x 20 (alt) 

Origem / Historial 
Melchisédech Thévenot (c. 1620-1692), escritor e cientista francês, inventou o nível 
de bolha de ar em 1661. Era semelhante aos que se utilizam hoje, no sentido em que 
usava uma bolha de ar dentro de um recipiente cheio de álcool para ver se uma 
superfície estava horizontal (nível) ou vertical (prumo). 

Recolha 
Pertence ao ISEP, chegou ao Museu do ISEP em 2018, recolhido do Departamento de 



B-71 

Engenharia Civil. 

Incorporação 
Não foi incorporado, já pertencia à instituição ISEP (Aquisição), tutela do Museu. 

Localização 
Edifício: C 
Piso: -1 
Sala: Reserva 
Armário: Reserva 
Data: 2018 

Observações 
Não há. 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice P – Ficha de Inventário (Teodolito de Casella) 

Identificação 
                                                                                                             
Nº Inventário: MPL7690OBJ 
Supercategoria: Ciência e Técnica 
Categoria: Investigação e Desenvolvimento 
Subcategoria: Ciências da Engenharia e Tecnologia 
Instituição/Proprietário: Instituto Superior de 
Engenharia do Porto 
Denominação: Teodolito de Casella 
Título: Teodolito de Casella 
Nº Inventário anteriores: Não tem 

Descrição 
Este instrumento compõe-se dum óculo e dum limbo vertical cujo eixo de rotação está 
assente nuns montantes ligados diretamente ao círculo alidade do limbo azimutal, 
ficando assim obrigados aos movimentos deste, os quais são regulados pelos 
parafusos de pressão e de ajustamento. 
Utilizado para medir com precisão ângulos verticais e horizontais, além de permitir o 
cálculo das distâncias horizontais. 
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Marcas e Inscrições 
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Autoria 
Denominação: Desconhecida 
Ofício: Desconhecido 
Assinatura: Desconhecida 

Produção 
Oficina/Fabricante: Casella 
Centro de Fabrico: Londres, Inglaterra 

Datação 
Época/Período cronológico: Final do séc.XIX, inícios do séc. XX 
Justificação da Data: com base no catálogo de Casella, Cadastro Bens do Estado 1938 
e inscrições na caixa/estojo do teodolito. 

Informação Técnica 
Marca: Casella 
Modelo: Desconhecido 
Nº de Série: 8272 
Matéria: latão, madeira, couro, vidro. 

Dimensões (cm) 
Caixa/estojo: 18 (larg) x 40 (comp) x 16 (alt)  
Teodolito: 17,5 (larg) x 35 (comp) x 39 (alt)  

Origem / Historial 
O primeiro teodolito foi construído em 1787. 

Recolha 
Chegou ao museu em 2018, oriundo do Departamento Engenharia Civil. 
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Incorporação 
Não foi incorporado, já pertencia à instituição ISEP, tutelaa do Museu. 

Localização 
Edifício: C 
Piso: -1 
Sala: Reserva 
Armário: Reserva 
Data: 2018 

Observações 
Existe um aparelho similar a este no departamento de Engenharia Civil (FEUP) 
(inarte.fe.up.pt/inweb/ficha.aspx?id=76&src=feup) 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 

  



B-77 

Apêndice Q – Relatórios Semanais do Estágio no Museu do ISEP 

Semanas Dias Atividades desenvolvidas Tarefas concluídas 

1 23 set Orientação Tutorial (Sessão 1) 
Reunião com Doutora Patrícia Costa  
(Diretora do Museu do ISEP) 

- Definição de prazos de entrega  
(1º esboço Cronograma).  
- Definição de objetivos;  
- Metodologia do Plano Trabalho.  
- Horários e dias de estágio.   

2 1 out Início Estágio no Museu ISEP. 
Revisão de Bibliografia a ser  
utilizada no programa de estágio. 
Início do “Plano de Trabalho”. 

- Preenchimento documentos  
relativos à realização do  
estágio (minuta e protocolo). 
- Seleção de 4 objetos da  
coleção de Topografia (os  
mais representativos). 

3 8 out - Consulta no Arquivo Histórico  
do Museu ISEP, de: “Relatórios de  
Tirocínio” (Estágio) de alunos, para  
verificar instrumentos e utensílios de  
Topografia mais usados no séc. XIX. 
- Consulta de livros e artigos no Arquivo 
do Museu e Biblioteca do ISEP sobre: 
 “História da Engenharia”; 
“Ensino Industrial em Portugal” 

- Elaboração de fichas de leitura. 
(Bibliografia para elaboração do 
Estado da Arte) 

4 14 out Consulta de livros e artigos, relacionados  
com Estudo e Gestão de Coleções; Museus  
e coleções de Ciência. 
- Consulta de bibliografia para  
Metodologia (Relatório de Estágio) 
- Realização do “Plano Estágio” 

- Elaboração de fichas de leitura; 
- “Plano de Estágio”  
(1ªversão pronta). 

5 21 out - Elaboração do “Índice/Estrutura”  
Início de escrita dos capítulos do  
Relatório: “Estudo Coleções”; “Coleção 
Topografia”; “Museu do ISEP.”  

Índice (provisório) 

6 28 out 29 Out - Inventário de peças das Coleções  
(antigo Museu Industrial e Comercial),  
no ISCAP  
(Processo de Depósito a 10 anos). 

Elaboração de “Relatório de 
Atividade (no ISCAP)”. 
Apontamentos sobre o MICP 
seu regulamento: organização, 
coleções e missão). 

7 4 nov Seminário 1:“Gestão de Coleções em  
Museus: reflexões sobre procedimentos e 
discussão sobre proposta de avaliação”.  
Pesquisa bibliográfica: “Cultura Material” 

Revisão Bibliográfica: 
“Cultura Material” 
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8 11 nov Redação Capítulo “Cultura Material”. Concluído  
Capítulo “Cultura Material”. 

9 18 nov 
 

- Redação Capítulo “Estudo e Gestão de  
Coleções” (Estado da Arte). 
- Palestra de Pedro Casaleiro: “Museus 
Universitários - Avanços e Recuos” 

(realizando as tarefas) 

10 25 nov - Continuação da Redação Capítulo 
“I - Estudo Gestão de Coleções”  
(Estado da Arte). 

Concluído Capítulo “I - Estudo 
Gestão de Coleções”  
(Estado da Arte). 

11 1 dez - Redação Capítulo “II - Ensino Industrial  
no Porto” (contexto ensino industrial, 
Musealização ensino industrial no Porto). 

(realizando as tarefas) 

12 9 dez Reunião Eng. Cardoso Ferreira  
(antigo aluno Instituto Industrial, curso  
1969, Curso Máquinas). Doação de espólio  
académico e profissional ao Museu ISEP. 

Concluído Capítulo “II -  
Ensino Industrial Porto” 

13 16 dez Pesquisa bibliográfica  
Cap. III Coleção Topografia Museu ISEP 

Apresentação (FEUP,17 dez): 
Ponto situação 1ºsemestre 

14 2 jan Redação Cap. III - Coleção 
Topografia Museu ISEP 

(realizando as tarefas) 

15 6 jan Ensino da Topografia no ISEP 
(ao longo da sua história) 

(realizando as tarefas) 

16 16 jan Consulta de Relatórios Estágio 
(Tirocínios) - final séc. XIX e inícios séc XX. 

Consulta de Relatórios Estágio 
(Tirocínios)  

17 20 jan Estudo dos objetos da Coleção de  
Topografia: fio-de-prumo, fita métrica,  
Nível de Egault, Teodolito Casella. 

(realizando as tarefas) 

18 27 jan (continuação dos trabalhos anteriores) Conclusão Estágio no Museu ISEP 

 

Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Apêndice R - Descrição e Classificação das Coleções do MICP 

Coleções Museu Industrial e Comercial do Porto (1885) 

Primeira Divisão - Materiais minerais e suas manufaturas 

Primeira Secção – Matérias-primas naturais 

Grupo 1 Minerais metálicos Classes 1 a 13 

Grupo 2 Fosseis e substancias minerais diversas Classes 14 a 23 

Grupo 3 Produto da exploração de pedreiras e outros Classes 24 a 38 

Segunda Secção – Matérias-primas secundarias produtos das indústrias elementares 

Grupo 4 Produtos Químicos Classes 39 a 59 

Grupo 5 Produtos Metalúrgicos: Metais Classes 60 a 72 

Grupo 6 Obras de Pedra Classes 73 a 76 

Terceira Secção – Manufaturas 

Grupo 7 Serralharia e Fundição de Ferro Classes 77 a 81 

Grupo 8 Arames de ferro e outros metais, e obras compostas Classes 82 a 90 

Grupo 9 Cutelaria Classes 91 a 97 

Grupo 10 Armas Classes 98 a 105 

Grupo 11 Instrumentos de alarme Classes 106 a 108 

Grupo 12 Aparelhos de iluminação, ventilação, ventilação e caloríferos Classes 109 
a 127 

Grupo 13 Instrumentos de precisão Classes 128 a 138 

Grupo 14 Machinas-Ferramentas e Ferramentas manuais em geral Classes 139 a 
144 

Grupo 15 Tecnologia Histórica Classes 145 a 147 

Grupo 16 Objetos de Arte de Ouro, Prata ou Bronze, Fundidos ou Batidos Classes 
148 a 151 

Grupo 17 Bijuteria e Joalheira Classes 152 a 162 

Grupo 18 Cerâmica Classes 163 a 175 

Grupo 19 Vidro Classes 176 a 156 

Segunda Divisão – Matérias vegetais e suas manufaturas 

Primeira Secção – Matérias-primas naturais 

Grupo 20 Produções Agrícolas Classes 187 a 196 
 

Fonte: Adaptado do Decreto 19 jan. 1885 (@Luís Altino, 2020) 
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Apêndice S – Atividade no ISCAP 

Figura 39 - Separação e acondicionamento de objetos do MICP.  

 
Fonte: @Luís Altino, 2020  
Dra. Guilhermina Cadeco e Doutora Patrícia Costa (à direita) 

Figura 40 - Caixa do Musée des Écoles (Museu das Escolas) 

 
Fonte: @Luís Altino, 2020 



B-81 

Figura 41 - Carimbo do Museu Industrial e Comercial (com armas reais) 

 
Fonte: @Luís Altino, 2020 

Figura 42 - Etiqueta antiga de identificação de objeto (MICP) 

 
Fonte: @Luís Altino, 2020 
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Figura 43 - Anotações técnicas para inventário 

 
Fonte: @Luís Altino, 2020 

Figura 44 - Estagiário fazendo registo fotográfico de objeto (MICP) 

 
Fonte: @Luís Altino, 2020 

Fonte: @Luís Altino, 2020) 
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Apêndice T – Glossário 

Este glossário baseou-se nas obras dos seguintes autores: Alves & Norte (1988), 

Branco (2003), Costa (1930), Costa (1943), Gonçalves, Madeira & Sousa (2012), Ruiz 

(1992) e Vaz & Albuquerque (1916). 

 

Agulha magnética – aparelho que indica o norte magnético. 

Alidade – dispositivo de campo destinado a medir ângulos mediante o alinhamento ótico 

(olho do observador) com uma estrela sobre um marco qualquer. 

Altimetria – é a parte da topografia que estuda os métodos e instrumentos empregados na 

determinação da variação do relevo do terreno e da sua representação. 

Azimute – ângulo formado entre o plano do meridiano de um lugar e o plano vertical que 

contém a direção considerada. Um azimute é medido de 0 a 360º, a partir do Norte, no sentido 

dos ponteiros do relógio. 

Azimute magnético – é indicado pela bússola, muito utilizado nas navegações e em 

astronomia, é uma das coordenadas horizontais. 

Bandoleira – correia presa longitudinalmente a um objeto, servindo para o suspender. 

Bússola – instrumento composto por uma agulha metálica magnetizada suspensa sobre o seu 

ponto médio de forma a poder girar livremente sobre este. Por ação do campo magnético 

terrestre, a agulha magnética orienta-se sempre na direção do Norte magnético, servindo de 

referência para a orientação. 

Campo magnético – a Terra gera em torno de si um campo elétrico bipolar, funcionando 

como um gigantesco íman. As cargas elétricas positivas e negativas desse campo acumulam-

se em dois polos opostos (polos magnéticos) que se encontram próximos dos polos 

geográficos, mas não coincidem com estes. 

Carta topográfica – carta de base que representa de forma fiel e em pormenor, recorrendo a 

uma escala, a topografia da superfície terrestre.  

Cartografia – ciência que trata da conceção, produção, difusão e utilização das cartas. 

Cercaduras – moldura de um painel, e que funciona como remate. 
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Coordenadas – quantidades lineares ou angulares que definem a posição de um ponto no 

plano, no espaço ou sobre uma dada superfície, relativamente a determinadas referências. 

Coordenadas cartográficas – coordenadas retangulares definidas através de uma quadrícula 

cartográfica. 

Coordenadas geodésicas – coordenadas geográficas, latitude e longitude, definidas sobre a 

superfície de referência. 

Cota – distância vertical entre um lugar e uma superfície tomada como referência. 

Curva de nível – linha que une pontos de igual cota ou altitude, originada pela interseção de 

uma determinada superfície de nível com o relevo da superfície terrestre.  

Declinação – ângulo formado entre o meridiano verdadeiro e o magnético, ou também 

identificado como desvio. 

Desenho topográfico – representação fiel do terreno numa planta, com os acidentes naturais, 

hidrografia, uso do solo, como todos os elementos relevantes que atendam a finalidade do 

levantamento topográfico. 

Estação – local onde se situa um aparelho de topografia, a partir do qual se fazem 

levantamentos da obra. 

Fio-de-prumo – instrumento composto por um corpo metálico, de forma pontiaguda, 

suspenso numa das extremidades de um fio. Por ação da força da gravidade, o corpo é atraído 

para o solo mantendo o fio na vertical, servindo assim de referência para verticalizar planos 

ou eixos. 

Geodesia – ciência que se ocupa do estudo da forma e das dimensões do planeta Terra. 

Geografia matemática – com foco na superfície da Terra, estudando a sua representação 

matemática e a sua relação com a lua e o sol. Inclui ramos como topografia, cartografia. 

Geometria descritiva – ramo da geometria que tem como objetivo representar objetos de três 

dimensões num plano bidimensional e, a partir dessas projeções podem ser determinadas 

distâncias, ângulos, áreas e volumes. 

Grafómetro – instrumento que consiste num semicírculo graduado para medição de ângulos 

sobre o terreno. 

Levantamento topográfico – conjunto de operações que visa a aquisição de dados 
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quantitativos e qualitativos necessários à elaboração das cartas topográficas. No chamado 

método clássico, os dados são adquiridos no terreno por observação direta, dos acidentes 

topográficos, utilizando instrumentos óticos e eletrónicos (níveis, teodolitos, estações totais, 

etc.) na medição de ângulos, distâncias e cotas. 

Limbo – círculo graduado, onde se fazem as leituras dos ângulos horizontais e verticais. É a 

parte especializada dos teodolitos. 

Nivelador – instrumento que permite medir ângulos de desnível. 

Nivelamento – conjunto de operações cujo objetivo é a determinação de desníveis entre 

pontos do terreno com o máximo rigor possível. 

Norte cartográfico – o sentido positivo das meridianas numa quadrícula cartográfica. 

Norte geográfico – a direção do Pólo Norte definida pelos meridianos. 

Norte magnético – a direção para onde aponta a agulha magnética de uma bússola quando se 

encontra sob a ação do campo magnético da Terra. 

Nónio – dispositivo de medição que permite efetuar medições com rigor de alguns minutos 

de grau, permitindo margens de erro da ordem da dezena de quilómetro. 

Planimetria – representação numa carta topográfica de um conjunto de objetos fundamentais 

que caracterizam um determinado terreno. Os elementos planimétricos são, por exemplo, as 

casas, as estradas e caminhos, os caminhos-de-ferro, os rios e ribeiros, as igrejas e outros.  

Pólo magnético – ponto de acumulação de carga elétrica do campo magnético bipolar que a 

Terra gera em torno de si. Os pólos magnéticos encontram-se próximos dos pólos geográficos 

mas não coincidem com estes, estando afastados cerca de 1000 km. 

Prancheta – placa rígida e lisa, com clipe na parte superior, usada como suporte portátil de 

papel para desenho de projetos. 

Quadrícula cartográfica – malha quadrada formada pelas meridianas e paralelas de uma carta 

na qual se encontra definido o sistema de coordenadas cartográficas. A quadrícula está 

geralmente graduada em quilómetros. 

Rede geodésica – conjunto de pontos distribuídos num determinado território, formando uma 

malha triangular cujos vértices se encontram definidos com exatidão no que respeita às 

coordenadas e altitudes. Os vértices da rede geodésica encontram-se materializados no 
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terreno por construções de alvenaria designados marcos topográficos, constituindo um 

referencial de apoio à cartografia e às operações topográficas. 

Stereotomia - [Estereotomia] é a arte de dividir e cortar regularmente os materiais de 

construção. 

Tacheometro – [Taqueómetro] teodolito munido de uma luneta estadiada, permitindo assim 

executar, para além das funções básicas de medição de ângulos verticais e horizontais, a 

medição de distâncias pelo método estadimétrico com a ajuda de uma mira. 

Theodolite - [Teodolito] aparelho munido de uma luneta com capacidade para rodar em torno 

de um eixo horizontal e de um eixo vertical de forma a possibilitar a medição de ângulos 

verticais e horizontais entre direções observadas no terreno. 

Topografia – conjunto de ciência e tecnologia que se ocupa do levantamento de terrenos com 

vista à sua representação em cartas topográficas, à implantação de obras tal como estas se 

encontram definidas no projeto e ao controlo de estruturas para deteção de deslocações ou 

afundamentos. 

Topografia subterrânea – método aplicável ao levantamento das plantas de minas, usando a 

bússola e o teodolito na medição de ângulos, para nivelamento no interior das minas. 

Triangulação Geodésica – rede de marcos construídos sobre círculos de altura iguais, sobre 

a superfície terrestre ou quando na projeção de Mercator toma a forma de um elipsoide. Estes 

marcos permitem a obtenção de coordenadas dos pontos que formam os vértices dos 

triângulos com elevada precisão, usados para os levantamentos topográficos. 

Triângulo geodésico – é a união de três segmentos geodésicos.   

Trigonometria esférica – estuda as propriedades geométricas dos triângulos esféricos, em 

especial as relações que envolvem ângulos esféricos e arcos esféricos. O estudo da 

trigonometria esférica tem especial relevância em náutica e navegação para determinar a 

posição de uma embarcação em alto mar mediante a observação dos corpos celestes. 

Tripé – instrumento auxiliar, munido de uma mesa e três pernas extensíveis, que permite 

estacionar os aparelhos topográficos no terreno de uma forma estável e segura. 

 


