
Maria Natália de Magalhães Moreira Lobo 

O ENSINO DAS ARTES APLICADAS 
(ourivesaria e talha) 

NA ESCOLA FARIA GUIMARÃES 
DE 1884 A 1948 

IVERSIOADE DO PORTO 
Facu ldade de Letras 

Data JË£_7-P_£_ / 1 9 ^ T 

REFLEXO NO DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 
DA CIDADE DO PORTO 

Texto 

554352 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM HISTORIA DE ARTE 

Universidade do Porto 
Faculdade de Letras 

1998 



SUMARIO 

NOTA PRÉVIA 9 

INTRODUÇÃO 11 

Objecto do Trabalho 11 

As Unidades de Observação e a Sequiência da Análise 12 

I CAPÍTULO - CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 

DO ENSINO INDUSTRIAL/ARTÍSTICO ATÉ 1948 17 

Monarquia 17 

Ia República 38 

Ditadura e Estado Novo 45 

I I CAPÍTULO - MÉTODOS, CURRÍCULOS E PROGRAMAS 54 

Metodologias do Ensino do Desenho - Séc. XIX 54 

Na Europa 54 

Em Portugal 58 

4 



A Reforma de 1884 59 

Currículos 5 § 

Programas 59 

Metodologias 61 

A Reforma de 1886/88 64 

Currículos 64 

Programas 66 

Metodologias 67 

A Reforma de 1891/93 69 

Currículos 69 

Programas 7 0 

Metodologias 7 6 

A Reforma de 1897 7 1 

Currículos 7^ 

A Reforma de 1901 7 2 

Currículos 7 2 

Programas 7 2 

Metodologias do Ensino do Desenho- Início Séc. XX 72 

A Reforma de 1916 7 5 

Currículos 7 5 

Programas 7 5 

A Reforma de 1918/19 7 6 

Currículos 7 6 

Programas ' ° 

Ligação da Escola com as Associações Profissionais - Reflexo nos 
- . 79 

currículos 

5 



Ensino do desenho nas vésperas da Reforma de 1930 86 

A Reforma de 1930 88 

Currículos 88 

A Reforma de 1931 90 

Currículos 90 

Programas 90 

Reacções da sociedade civil às reformas curriculares de 1930/31 93 

Metodologias do Ensino do Desenho - Anos 30/40 94 

A Reforma de 1948 99 

Currículos 99 

Programas "193 

Metodologias do Ensino do Desenho -Anos 40/50 107 

I I I CAPÍTULO - OS MODELOS 112 

Material de Ensino 112 

Livros destinados ao ensino do desenho, da modelação e das dife

rentes áreas oficinais 112 

Revistas .' 124 

Capas com estampas 125 

Inventário de Modelos: 126 

- Modelos em gesso 127 

- Modelos em metal e madeira 137 

6 



Exposições de Trabalhos de Alunos /Comentários 140 

Exposição das Escolas de Desenho Industrial - 1891 141 

Exposição Nacional do Rio de Janeiro - 1908 142 

Exposição Internacional do Rio de Janeiro - 1922 150 

Acção de Emmanuel Ribeiro 153 

Exposição de Trabalhos Escolares - 1926 162 

Exposição de Trabalhos Escolares -1927 162 

Exposição de Trabalhos Escolares - 1929 163 

Exposição das Escolas Industriais -1930 163 

Exposição de Trabalhos Escolares - 1930 164 

Exposição de Trabalhos Escolares - 1931 164 

Exposição de Trabalhos Escolares -1932 165 

Exposição de Trabalhos Escolares -1933 167 

Exposição de Trabalhos Escolares -1936 167 

Exposição de Trabalhos Escolares -1937 167 

Exposição de Trabalhos Escolares - 1941 167 

Salões de Educação Estética da Mocidade Portuguesa 168 

I Salão de Educação Estética da Mocidade Portuguesa - 1938 168 

II Salão de Educação Estética da Mocidade Portuguesa -1939 169 

VI Salão de Educação Estética da Mocidade Portuguesa - 1942/43 169 

Desenhos e Trabalhos de Alunos 170 

- Boaventura da Silva Reis 171 

- Joaquim António Sousa Magalhães 171 

-António Martins da Rocha 171 

- José Ferreira Alves ' 171 

- José Lino da Rocha 172 

- Juliano Inácio Pereira Dias 172 

- Manuel Fernando da Silva Reis 172 

- Urgel de Sousa Gomes 172 

7 



IV CAPITULO - OS CURSOS (OURIVESARIA E TALHA) E OS ALUNOS 174 

Dos Cursos de Ourivesaria 174 

Análise dos cursos 174 

Notas Biográficas sobre a actividade profissional e artística de ex-

alunos: 

-Alexandre Tavares Moutinho Russo 177 

- António Alves de Sousa 181 

- Custódio Bernardes Lopes 191 

- Filinto Elísio de Almeida 194 

- Filipe José Bandeira 197 

- Joaquim Martins de Meireles 199 

- José Domingos Vaz 201 

- Manuel Alexandre de Almeida Júnior 202 

- Mário Recarei Leite de Andrade 205 

Dos Cursos de Talha 207 

Análise dos Cursos 207 

Notas Biográficas sobre a actividade profissional e artística de ex-alunos: 

- António Pereira Lopes : 211 

- Artur dos Santos Ferreira 213 

CONCLUSÃO ." 215 

FONTES E BIBLIOGRAFIA 219 

x 



NOTA PREVIA 

No limiar deste trabalho não posso deixar de registar as sugestões, as orientações, 

os conselhos, as disponibilidades, os estímulos e solidariedades que, ao longo de muitos 

meses, constituíram um importante contributo para a sua concretização. 

Sublinho muito em especial o entusiasmo e a densidade crítica que o Professor 

Doutor António Cardoso colocou na orientação sabedora desta dissertação, bem como a 

compreensão, o estímulo e o carinho que sempre me dispensou e que constituíram uma 

ajuda preciosa em circunstâncias familiares particularmente difíceis. 

Lembro a solicitude dos Conselhos Directivos da Escola Secundária Soares dos Reis 

- Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto, que nunca colocaram qualquer dificuldade 

à pesquisa que durante meses aí levei a cabo, bem como a do Conselho Directivo da Escola 

Secundária Infante D. Henrique, Porto, que gentilmente disponibilizou a consulta do seu ar

quivo. 

Saliento a compreensão e boa vontade da Associação dos Industriais de Ourivesaria 

e Relojoaria do Norte na pessoa do Dr. Carlos Santos, que não só me facultou a consulta do 

arquivo desta instituição como também me proporcionou a preciosa colaboração de uma ex-

-funcionária - a Sra. D. Corina de Sousa e Silva - cuja constante disponibilidade e solidarie

dade, cimentadas por um profundo conhecimento da classe, constituiu um importante contri

buto. 

Lembro a solicitude do Instituto Superior de Engenharia do Porto, que me facultou a 

pesquisa no arquivo do antigo Instituto Comercial e Industrial do Porto. 

Registo a disponibilidade de todos os que aceitaram prestar o seu depoimento, parti

lhando as suas memórias, as suas ideias e, relativamente aos ex-alunos da Faria Guima

rães, a facultação dos seus trabalhos. 

Reconheço a pertinência das informações prestadas por ex-alunos da Faria Guima

rães, professores da Escola Secundária Soares dos Reis, Artur dos Santos Ferreira, Luciano 

Inácio dos Santos e Manuel De Francesco que se revelaram preciosas na superação de al

gumas lacunas. 

Sublinho o carinho, os conselhos, o estímulo solidário da minha colega de mestrado 

Susana Poças e dos meus amigos Jorge Peixoto, Carlos Gonçalves, Fernanda Sousa, Isa

bel Cabral, Ivone Figueiredo e Manuela Coelho, bem como a colaboração amiga da Lourdes 

Ribeiro, do Vítor Amaro, do Sr. Álvaro Alves de Sousa e dos professores Jorge Rego, Fer

nando Magalhães e Afonso Nogueira e do Estúdio 3N. 
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Mas um grande reconhecimento vai para a compreensão e cumplicidade afectuosa 

da minha família, que em todos os momentos difíceis que juntos atravessamos, sempre me 

incentivou daquela forma tão especial que só o amor consegue. 
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INTRODUÇÃO 

Objecto do Trabalho 

O ensino das artes aplicadas nas escolas industriais em Portugal, exceptuando o da 

componente da configuração institucional, não tem sido objecto de estudo. Daí que se nos 

tenha afigurado pertinente a realização desta dissertação que irá, ainda que de uma forma 

incompleta, procurar levantar um pouco do véu que tem coberto este ramo do ensino artísti

co. 

Centrando o nosso enfoque na Escola Faria Guimarães, uma das primeiras Escolas 

de Desenho Industrial fundadas em Portugal em 1884, iremos procurar seguir os ritmos e os 

processos de desenvolvimento do ensino das artes aplicadas em Portugal e a sua aproxi

mação ao ensino desenvolvido na Europa, bem como reconstituir percursos e modalidades 

de aprendizagem, analisando currículos, programas, métodos e modelos, evidenciando a 

problemática do ensino do desenho, recenseando linhas de contradições e níveis de resis

tência à mudança. Simultaneamente, iremos analisar os cursos das áreas de ourivesaria e 

talha e seguir o percurso de alguns dos alunos que os frequentaram, procurando verificar o 

contributo desta escola para o desenvolvimento dessas artes aplicadas na região do grande 

Porto. 

Esta Escola passou por várias denominações no período em estudo: Escola de De

senho Industrial, Industrial, novamente de Desenho Industrial, Industrial e, finalmente, Indus

trial (Arte Aplicada). Este facto levou-nos a denominá-la apenas de Faria Guimarães, nome 

que manteve constante e que, em nosso entender, a define de forma mais abrangente. 

Toma-se como referência temporal um período de sessenta e quatro anos, que é o 

que decorre entre a criação da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, por Decreto 

de 3 de Janeiro de 1884, e a Reforma do Ensino Técnico concretizada pela Lei n° 2 025, de 

19 de Junho de 1947, que reorganiza o Ensino Profissional, Industrial e Comercial, e pelo 

Estatuto desse mesmo ensino aprovado por Decreto n° 37 029 de 25 de Agosto de 1948. A 

determinação, como limite temporal, da Reforma do Ensino Técnico de 1948 prende-se com 

o facto de a mesma conferir, finalmente, à Escola a denominação de Escola de Artes Deco

rativas e trazer consigo alterações significativas em termos curriculares, programáticos e, 

sobretudo, pedagógicos. 

Em 1984, ano em que se comemorou o centenário da Escola Secundária Soares dos 

Reis, sucessora da de Artes Decorativas Soares dos Reis e esta da Escola Faria Guimarães, 
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o grupo de História, do qual fazíamos parte, propôs-se fazer um estudo sobre a Escola e o 

ensino técnico, profissional e artístico em Portugal, estudo esse que, com o subsídio da 

Fundação Calouste Gulbenkian, viria a ser publicado em 1985. 

Todo o trabalho de pesquisa então realizado deixou à autora da presente dissertação 

a convicção da necessidade de um dia proceder a um estudo bem mais profundo sobre o 

ensino ministrado em escolas deste tipo. Por outro lado, a influência que esta escola teve na 

vida de muitos dos que foram seus alunos, a constatação do orgulho e alegria que manifes

tam quando a ela se referem, como uma espécie de "privilégio especial" que atinge as raias 

da "paixão", determinaram a vontade de verificar até que ponto essa influência foi ou não 

real. 

As Unidades de Observação e a Sequência da Análise 

O trabalho aqui apresentado tomou por fontes principais os Arquivos da Escola Se

cundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico no Porto, da Associa

ção dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte, do Ministério da Educação, da Es

cola Secundária Infante D. Henrique no Porto, do Instituto Industrial e Comercial do Porto, 

hoje pertença do Instituto Superior de Engenharia do Porto. 

Lamentavelmente, deparámo-nos com grandes dificuldades na investigação efectua

da em alguns desses arquivos. No do Ministério da Educação não nos foi possível obter in

formações sobre a documentação relativa à Escola Faria Guimarães, uma vez que a mesma 

não se encontra organizada e acessível a consulta. O arquivo do antigo Instituto Industrial e 

Comercial do Porto não passa de um amontoado de documentos sem identificação. As su

cessivas mudanças de instalações não permitiram ainda organizá-lo minimamente. Daí que 

a nossa pesquisa tenha sido completamente infrutífera, apesar das tentativas feitas de 

"encontrar uma agulha no palheiro". A investigação levada a cabo no Arquivo da Escola Se

cundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico foi condicionada pela 

desorganização, abandono e deterioração dos documentos aí existentes. Tal situação, em

bora tenhamos recuperado alguns documentos e organizado o que nos foi possível, impediu-

nos de encontrar muitos outros que seriam importantes para esta dissertação. Mas o aban

dono leva à perda e nem sempre as perdas são reparáveis. Se tal se verifica nos documen

tos escritos, maior foi a nossa desolação quando verificámos que desenhos e trabalhos de 

alunos que faziam parte do rico património desta escola, por esse abandono, tinham, entre

tanto, ganho "asas" e simplesmente "voado" para outras paragens. 
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Foram utilizados ainda outros núcleos de fontes como os espólios pessoais, a me

mória e depoimentos orais em forma de entrevista. Este tipo de fontes, salvaguardadas as 

limitações resultantes da sua especificidade, permitiram-nos precisar traços biográficos, reter 

outros elementos e aferir pontos de vista e interpretações pessoais sobre situações determi

nadas. 

O plano de trabalho que elaborámos centra-se em três grandes problemáticas, inter

ligadas entre si e que concorrem para uma visão ampla do nosso objecto de estudo. Assim, 

a primeira aborda alguns aspectos que nos permitem enquadrar e avaliar o significado do 

ensino industrial/artístico; a segunda, o ensino ministrado na Escola Faria Guimarães e, a 

terceira, trajectos biográficos e artísticos de alguns dos alunos nela formados. A primeira 

problemática é abordada no primeiro capítulo. A segunda problemática - o ensino ministrado 

na escola - abarca o segundo capítulo, onde procurámos estabelecer elos de ligação entre 

métodos, currículos e programas que nos permitissem ajuizar da sua coerência e do enten

dimento da importância do desenho, e o terceiro em que examinamos os modelos utilizados 

no ensino, analisando as tendências do gosto que, ao longo do período em estudo, se foram 

manifestando. A terceira problemática é analisada no quarto capítulo. 

No primeiro capítulo, partindo da configuração institucional, intentámos evidenciar la

ços entre a mudança política, económica e social, o entendimento da importância da arte 

industrial e a evolução da política educativa, registando apenas os aspectos que nos parece

ram mais marcantes para uma avaliação do significado do ensino industrial/artístico. Enten

demos dividi-lo em três grandes períodos, o da Monarquia, o da Ia República e o da Ditadura 

e Estado Novo, possibilitando assim uma melhor análise. 

No segundo capítulo pretendemos, com base na análise da configuração institucional 

que foi sendo desenhada ao longo do período em estudo, verificar aspectos por nós enten

didos como fundamentais para a análise do ensino do desenho ministrado nesta escola. Por 

conseguinte, começámos por fazer uma breve referência à evolução dos métodos de ensino 

do desenho, desde o final do séc. XVIII até à criação das Escolas de Desenho Industrial em 

1884. De 1884 a 1948, observámos os currículos dos cursos criados e os programas ou ori

entações programáticas produzidas para esses mesmos cursos. Paralelamente, verificámos 

as várias metodologias propostas para o ensino das disciplinas de desenho. Procurámos 

ainda dar uma atenção especial a toda a problemática relacionada com as concepções e 

metodologias a aplicar no ensino do desenho, referenciando posições distintas e outras, 

muitas vezes, complementares, tentando estabelecer ligações com o que sobre a matéria se 

ia discorrendo na Europa. Simultaneamente, realçámos momentos de maior autonomia e 

empenho pedagógico registados na escola bem como esforços da ligação à sociedade civil, 
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consubstanciados numa abertura da escola às associações industriais e a respectiva influ

ência destas no rumo que a escola ia tomando. Para esta tarefa socorremo-nos das indica

ções constantes nos Decretos, Portarias e Regulamentos que foram sendo produzidos, dos 

Relatórios da Inspecção, do Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria 

Guimarães e igualmente de algumas observações produzidas por estudiosos da época. 

No terceiro capítulo, a nossa investigação orientou-se em quatro vertentes, com o 

objectivo de analisar as tendências do gosto e não estilos. Começámos por inventariar todos 

os livros destinados ao ensino do desenho, quer geométrico quer à vista, e os livros de es

tampas utilizados como auxiliares para o estudo do desenho e da modelação. Procedemos 

depois ao inventário dos modelos em gesso existentes na escola. Tentámos apurar da sua 

procedência, embora essa tarefa não tenha sido sempre conseguida, não só por não termos 

encontrado no arquivo da escola qualquer documento que a eles se referisse, mas também 

porque alguns deles se encontram deteriorados e outros não têm qualquer identificação. 

Relativamente a este aspecto, elegemos como objectivo, no início da investigação, distinguir 

aqueles modelos que deveriam ter servido de suporte ao ensino nos cursos de ourivesaria e 

talha. Esta tarefa veio a verificar-se muito difícil, uma vez que os modelos eram utilizados 

indiscriminadamente para todos os cursos, embora alguns deles, como iremos salientar, 

fossem exclusivos dos cursos em apreciação, o que não impedia que fossem utilizados por 

outros cursos. Por estas razões decidimos, numa segunda fase da investigação, abandonar 

a ideia inicial e optar por apresentar todos os modelos em gesso que nos pudessem indicar, 

de uma forma genérica, as tendências do gosto veiculadas peia escola. Destes, intentámos 

ainda verificar os que teriam vindo de fora da escola e aqueles que teriam sido trabalhos de 

alunos e que, posteriormente, se constituíram, pela sua qualidade, como modelos. Paralela

mente, fizemos o levantamento dos trabalhos elaborados por alunos, em metal e madeira, e 

que foram também adoptados como modelos. Neste campo foi-nos mais difícil identificar os 

autores de cada trabalho, dado que neles apenas está gravado o número de matrícula do 

aluno e o nível que se encontrava a frequentar. Tal facto impediu-nos a identificação do alu

no em causa, visto que em cada ano' lectivo os números eram alterados de acordo com a 

ordem de matrícula. Ora, como os trabalhos não têm qualquer referência ao ano lectivo em 

que foram executados, salvo raras excepções, a tarefa referida tomou-se completamente 

impossível de realizar. Valemo-nos, nesta situação, da memória de dois professores da es

cola, Artur dos Santos Ferreira e Luciano Inácio dos Santos, que foram também aí alunos no 

período em estudo e que nos deram algumas pistas para uma identificação, ainda que in

completa, mas que nos permitiu situá-los no tempo e conhecer o professor ou mestre que 

orientou determinados trabalhos. A terceira vertente prendeu-se com a reconstituição dos 
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trabalhos realizados pela escola, que estiveram presentes nas exposições escolares. Tam

bém aqui a investigação foi dificultada pela falta de informações precisas nos arquivos da 

Escola e do Ministério da Educação. Para tentar cobrir essas lacunas, tirámos partido de 

alguns comentários que estudiosos, jornais e revistas da época fizeram a essas exposições. 

Na quarta vertente, apresentámos um conjunto de desenhos e trabalhos que nos foram fa

cultados por alguns dos ex-alunos dos cursos de Ourivesaria que entrevistámos. Valeu-nos 

para tanto, novamente, a tal "paixão" que estes nutrem ainda pela Faria Guimarães e que os 

impeliu a guardar "religiosamente" os vestígios da sua permanência nela, sem o que não 

teria sido possível tal apresentação, uma vez que esse material já não existe no Arquivo da 

Escola Secundária Soares dos Reis. A análise desses desenhos e trabalhos foi preciosa 

para completar o sentido do trabalho pedagógico levado a cabo pela escola. 

No quarto capítulo, e no sentido de permitir uma leitura mais abrangente do campo 

em estudo, analisámos os resultados da política educativa da Escola. Tendo por base de 

estudo os cursos da área de Ourivesaria e de Talha, tentámos verificar, por um lado, as ra

zões da escolha da frequência desta escola, onde se regista uma apreciável tendência fami

liar e, por outro, o sucesso ou insucesso dos alunos que a frequentaram. OTetrato" do ensi

no das Artes Aplicadas nesta escola não ficaria completo se não procurássemos observar 

qual o caminho por que enveredaram os alunos e até que ponto a "marca" da escola se 

manifestou ou manifesta, de alguma forma, na sua actividade profissional e artística. Assim, 

fizemos um levantamento exaustivo de todos os alunos que frequentaram os referidos cur

sos no período em estudo. Na posse desse inventário, procurámos ajuda junto da Associa

ção dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte, no sentido de nos serem fornecidas 

as actuais moradas desses alunos. A disponibilidade dos responsáveis dessa Associação foi 

total, tendo-nos possibilitado a preciosa colaboração de uma antiga funcionária que, conhe

cedora profunda da classe dos ourives, nos facultou, não só as moradas dos ex-alunos 

como nos acompanhou nas trinta e duas entrevistas que realizámos - cujo conteúdo, com o 

conhecimento e autorização dos entrevistados, se encontra gravado - e nas visitas que fize

mos às respectivas oficinas. A escolha dos alunos a entrevistar foi ditada por dois factores. 

Por um lado, aqueles que mais prestígio tinham e têm junto da classe e, por outro, aqueles, 

relativamente aos quais existiam condições materiais para estabelecer contacto directo ou 

através de familiares. Contudo, dados os limites de extensão impostos a este tipo de disser

tação, tivemos que optar por dar conta, neste capítulo, apenas dos trajectos biográficos dos 

alunos mais antigos e que mais se distinguiram, cuja omissão seria lesiva para o entendi

mento do papel desempenhado pela escola, deixando os restantes para Anexo E. Relativa

mente à escolha, para entrevista, dos alunos que frequentaram o Curso de Talha a tarefa foi 
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mais fácil, dado que o seu número foi limitado e poucos deles continuaram com essa activi

dade profissional, depois de concluídos os cursos. Além disso, contámos com a preciosa 

colaboração do professor Artur dos Santos Ferreira, também ele ex-aluno do Curso de Enta-

Ihador. Nesta terceira parte, não nos poderíamos esquecer do papel desempenhado pelos 

professores e mestres que leccionaram na Escola. O corpo docente, como se poderá verifi

car ao longo desta dissertação, era constituído por personalidades marcantes que mereceri

am uma maior atenção da nossa parte. Numa primeira fase da investigação, pretendemos 

realçar o seu papel, procurando evidenciar, também por esse aspecto, a razão de ser do 

prestígio que a escola tinha junto do público. Para isso, procedemos a um levantamento 

exaustivo de todos os professores que leccionaram na escola no período em apreço. Contu

do, reequacionando o objectivo central deste trabalho - o ensino das artes aplicadas - e ten

do em conta a dimensão que o mesmo ia tomando, entendemos, não deixando de admitir e 

constatar a sua importância, proceder apenas a referências pontuais obrigatórias e endossar 

para Anexo F outras referências complementares. A escolha dos professores e mestres a 

referir nesse Anexo foi determinada pelas entrevistas que efectuámos com os ex-alunos da 

Escola Faria Guimarães. Nelas sentimos que alguns desses docentes tinham tido um papel 

especialmente marcante nas suas vidas. Deste modo, apenas sobre esses iremos apresen

tar algumas referências, especialmente centradas no seu percurso enquanto docentes, não 

esquecendo contudo a sua qualidade de artistas. 

Esta dissertação é ainda constituída por um volume de Anexos, onde se poderão 

observar: os planos curriculares dos cursos ministrados na Escola Faria Guimarães de 1884 

a 1948; imagens de modelos;.famílias de ourives e entalhadores; imagens de trabalhos rea

lizados por ourives e entalhadores, ex-alunos da Escola Faria Guimarães; notas biográficas 

sobre a actividade profissional e artística de ex-alunos da área de ourivesaria da Escola Fa

ria Guimarães; notas biográficas sobre alguns dos Professores e Mestres da Escola Faria 

Guimarães. 

A organização das Fontes e Bibliografia por que optámos, centra-se em duas verten

tes essenciais. Uma, onde damos a conhecer uma parte significativa do Arquivo da Escola 

Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico que, ao longo da 

investigação que aí levámos a cabo, fomos organizando. E uma segunda, onde apresentá

mos fontes manuscritas, impressas e orais. Esta opção foi ditada pela necessidade, por nós 

sentida, de não desmembrar esse arquivo, tão rico em fontes de informação, dando assim a 

conhecê-lo a todos aqueles que possam estar interessados na sua consulta. 
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I CAPITULO 

CARACTERIZAÇÃO DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL DO ENSINO 

INDUSTRIAL/ARTÍSTICO ATÉ 1948 

A presente exposição está organizada segundo um princípio cronológico, para melhor 

evidenciar o laço entre a mudança social e a evolução da política educativa. Pretendemos 

registar apenas alguns aspectos que nos possam colocar em melhores condições para ava

liarmos o significado do ensino industrial/artístico. Assim, entendemos dividi-la em três gran

des períodos: o da Monarquia, o da Ia República e o da Ditadura e Estado Novo. 

Monarquia 

Nos começos do séc. XIX, o artesanato ocupava ainda dois terços de toda a popula

ção industrial. A partir de 1834, com o fim das corporações e outros entraves à liberdade de 

comércio e de indústria, com o desaparecimento da Real Junta de Comércio, Agricultura, 

Fábricas e Navegação, que superintendia no desenvolvimento industrial do país, «(...) os 

industriais ficaram livres para adoptar inventos, investir capitais, fixar preços e explorar o 

trabalho como entendessem. [...] A pauta aduaneira de 1837 veio proteger a escassa indús

tria nacional, ao mesmo tempo que fomentava o surto de outras actividades. [...] As formas 

pré-capitalistas de produção e das relações de tipo industrial evoluíram, a pouco e pouco, 

para formas capitalistas desenvolvidas. Levaria, no entanto, muito tempo até que a indústria 

se conseguisse libertar da tradição artesanal, do trabalho manual feminino feito em casa, da 

falta de capitais, da escassez de mão-de-obra qualificada e de maquinaria» 1. 

Pelo menos desde os tempos do Marquês de Pombal existia, ao nível oficial, preocu

pação com a instrução do povo. As doutrinas iluministas apontavam para a instrução em 

larga escala, embora não de toda a gente. A Revolução Liberal pretendia, todavia, garantir 

uma ampla instrução a todos os cidadãos. Mas só a partir de 1834 se tornou possível garan

tir uma certa continuidade do progresso educacional em todos os campos. A primeira tarefa 

consistiu em abrir escolas por toda a parte, formar professores e tentar debelar o analfabe-

tismo que rondava pelos 90% da população . 

No que respeita ao ensino técnico, a sua instituição resultou da necessidade de dotar 

o país com pessoal qualificado para os ramos da indústria e do comércio. Passos Manuel 

lançou as bases do ensino técnico oficial ao criar os Conservatórios das Artes e Ofícios em 

1 MARQUES. A. H. de Oliveira - História cie Portugal. Lisboa: Palas Editores, 1974, Vol. 11. p l i . 
1 Id. Ibid. p. 45. 
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Lisboa e no Porto (1836-1837) - espécie de museus ou laboratórios técnicos, onde se expo

riam máquinas, modelos, utensílios, desenhos, descrições e livros relativos às diferentes 

artes e ofícios 3. É de salientar a importância que estes tiveram na preparação de alguns dos 

quadros que se revelaram úteis nos trabalhos públicos iniciados a partir de 1851. 

Do preâmbulo do Decreto que criou o Ministério das Obras Públicas, Comércio e In

dústria 4 fazem parte um conjunto de princípios que viriam a nortear a política regeneradora, 

dos quais destacamos: «.Este Ministério [...] cuidará em facilitar todas as transacções, em 

promover a barateia de todos os transportes, pela feitura de boas vias de comunicação; 

tratará de organizar o crédito industrial, de instituir o ensino profissional e técnico, sem o qual 

as indústrias dificilmente poderão progredir, porque não sabem melhorar os seus processos 

aproveitando as indicações da ciência» 5. 

As primeiras linhas mestras do ensino industrial em Portugal aparecem em 1852, 

com as medidas tomadas por Fontes Pereira de Melo. O relatório que precedia esta reforma 

referia que «o ensino industrial e a sua organização devem ter um efeito directo e poderoso 

no desenvolvimento da riqueza pública» 6. Nesse entendimento, Fontes Pereira de Melo 

criou o ensino industrial que dividiu em elementar, secundário e complementar. Assim, fun

dou em Lisboa o Instituto Industrial, destinado aos três graus de ensino, a que anexou um 

Museu da Indústria, uma Biblioteca Industrial e oficinas para trabalhos, extinguindo o Con

servatório das Artes e Ofícios de Lisboa. Fundou ainda, no Porto, para o ensino do desenho 

industrial a Escola Industrial do Porto. Nesta escola professavam-se apenas os graus ele

mentar e secundário e eram leccionadas as cadeiras de: desenho linear e ornatos industriais 

(2a cadeira)7; desenho de modelos e máquinas, 1a parte (5a cadeira) e geometria descritiva 

aplicada às artes (3a cadeira)8. Em Dezembro de 1864, houve uma tentativa, por parte de 

João Crisóstomo de Abreu e Sousa, de alargar o ensino elementar industrial, agora através 

de escolas industriais, dividindo o ensino industrial em ensino geral elementar, comum a to

das as artes e ofícios e profissões industriais e em ensino especial para diferentes artes e 

ofícios, tendo ambos um componente teórico e prático. Segundo esse decreto «(...) o ensino 

prático [seria] ministrado em oficinas e estabelecimentos do Estado, ou em fábricas e ofici

nas particulares adequadas a tal fim, precedendo acordo entre o governo e os directores 

3 MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal. Lisboa: Palas Editores, 1974, Vol. 11, p. 49. 
4 Decreto de 30 de Agosto de 1852, publicado no Diário do Governo de 1 de Setembro de 1852. 
1 Preâmbulo do Decreto de 30 de Agosto de 1852. Citado por MENDES, J. Amado - Evolução da Economia Portuguesa. In MATTOSO, José 
(dir) - História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994, Vol. V, p. 321. 
'' Decreto de 30 de Dezembro de 1852. 
7 No ano lectivo 1855-1856, foi introduzido na 2" cadeira o ensino da modelação. In ABREU. José Miguel de - Apontamentos acerca do 
ensino do desenho industrial no Porto. Congresso Pedagógico Hispano-Portuguez-Americano. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892, p. 8. 
s ABREU, José Miguel de -Apontamentos acerca do ensino do desenho industrial no Porto. Congresso Pedagógico Hispano-Portuguez-
-Americano. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892, p. 8. 
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destes estabelecimentos» 9. Criou escolas industriais em Guimarães, Covilhã e Portalegre, 

pretendendo estendê-las no futuro a «(...) mais terras do reino que pela sua importância fa

bril carecerem delas» e destinou-as ao ensino geral elementar e ao «ensino especial apro

priado à indústria ou indústrias dominantes na localidade» 10. Mas essas poucas escolas 

previstas não chegaram a implantar-se. A Escola Industrial do Porto é transformada em Insti

tuto Industrial do Porto, igualando-se ao Instituto Industrial de Lisboa, dando-se a ambos a 

mesma organização, dotando-os de oficinas e laboratórios e destinando-os ao ensino ele

mentar ou de 1o grau ou de 2° grau para formação de directores de fábricas, oficinas, mes

tres e contramestres e condutores de diferentes trabalhos11. Esta reorganização trouxe ai-
1 ? 

gumas mudanças em termos curriculares que, por sua vez, foram alteradas em 1867 . Em 

1869, o Instituto Industrial do Porto continuava a ministrar o ensino do desenho industrial em 

duas cadeiras: a 2a cadeira «(...) geometria descriptiva applicada à indústria, desenho de 

modelos e machinas, stereotomia, tipographia e levantamento de plantas e a 8a, desenho 

linear, architectonico, de ornatos e modelação» 

Em 1875 é nomeada, por Decreto de 10 de Novembro, uma comissão com o objecti

vo de propor a reforma do ensino artístico e a organização do serviço dos museus, monu

mentos históricos e arqueologia, presidida pelo Marquês de Sousa Holstein e secretariada 

por Luciano Cordeiro. Esta comissão apresentou um relatório e projectos, em 3 de Fevereiro 

de 1876, onde é proposta a reforma do ensino nas Academias de Belas-Artes de Lisboa e 

Porto. Assim, propõe a existência de «cursos profissionais das bellas-artes propriamente 

ditas», a criação de uma academia com o objectivo de «conservar, desenvolver a elevada 

cultura da arte» e a criação de um curso de desenho para operários, anexo às academias. A 

comissão propõe ainda a criação de museus e recomenda um maior cuidado na preserva

ção dos monumentos históricos 14. Sousa Holstein, nas Observações, reconhece a impor

tância do ensino das artes aplicadas à indústria e constata que «(...) ha innumeras classes 

de operários para quem é indispensável o ensino do desenho; os canteiros, entalhadores, 

ourives, estucadores, fabricantes de louça e de-azulejos, marceneiros e muitas outras clas-

" Decreto de 20 de Dezembro de 1864, Art". 1°, S 2°. 
10 Decreto de 20 de Dezembro de 1864. 

Idem. 
12 O Decreto de 20 de Dezembro de 1864 introduziu o estudo das línguas francesa e inglesa e estabeleceu que o ensino industrial ficasse assim 
organizado: «1° - que o desenho linear se ensinasse na I"cadeira, cujo título era: Arilhmetica, algebra, geometria, trigonometria e desenho 
linear; 2° - que o desenho de machinas se ensinasse na 2° cadeira, que tinha por título: geometria descriptiva applicada ú indústria, topo-
graphia e levantamento de plantas e desenho de machinas. E creou-se uma nova cadeira de desenho que era a 8": Desenho architectonico e 
de ornatos». Por Portaria de 15 de Maio de 1867, procedeu-se a algumas alterações no programa dos cursos, nomeadamente a introdução na T 
cadeira (desenho linear) do estudo de stereotomia e na 8" cadeira de modelação. In ABREU José Miguel de - Apontamentos acerca do ensi
no do desenho industrial no Porto. Congresso Pedagógico Hispano-Portuguez-Americano. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892, pp. 8-9. 
13 Por este Decreto de 30 de Dezembro de 1869, o Instituto de Lisboa passou a ter o título de Instituto Industrial e Comercial, incluindo assim 
o ensino comercial que era professado no Lyceu Nacional de Lisboa. In ABREU, José Miguel de - op. cit., p. 9. 
14 Relatório dirigido ao /Ilustríssimo Senhor Ministro e Secretário D 'Estado dos Negócios do Reino, pela Comissão nomeada por Decreto de 
10 de Novembro de 1875, para propor a reforma do ensino artístico e a Organização do serviço dos Museus, Monumentos Históricos e 
Arqueologia. Primeira Parte, Relatório e Projectos. Lisboa: Imprensa Nacional, 1876, Introdução, p. Vil. 
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ses ainda, não podem atingir a perfeição dos seus produtos, se não acrescentarem noções 

de desenho à prática das suas profissões» 15. Nesse trabalho, Sousa Holstein manifesta 

ideias que estão próximas da definição actual do "industrial design" 16, inspirando-se clara

mente nas doutrinas de William Morris e de Ruskin, de quem aliás chega a citar o Politicai 

Economy of Art, ao abordar a questão do talento artístico17. Ele considera que o domínio da 

arte não se pode limitar à arquitectura, à escultura e à pintura, ele «(...) é com effeito muito 

mais vasto; abrange tudo quanto nos cerca, todos os objectos de uso quotidiano, os moveis 

das nossas casas, os fatos que nos vestem, as louças, as pratas, tudo em uma palavra 

quanto serve para a vida. Em tudo pôde e deve haver bello, não só no sentido limitado da 

ornamentação e decoração, não só no sentido menos restricto da harmonia e proporção, 

mas sobre tudo no sentido mais lato da perfeita correspondência entre a forma do objecto e 

o seu uso» 18. Reconhece, por isso, que os países que não querem estagnar em termos da 

indústria terão que desenvolver a educação artística dos seus operários, abrindo escolas 

que cumpram esses objectivos. Por isso no Relatório, Luciano Cordeiro aponta a necessida

de de «creação de escolas de desenho applicado e de desenho elementar n'aquellas locali

dades onde mais se acentuem certas indústrias carecidas das luzes d'esté ensino» . Na 

proposta apresentada no Relatório, Sousa Holstein, ao referir a divisão do ensino artístico e 

falando do 2° grau considera que, a par de um curso geral e especial de desenho, está «o 

ensino da applicação das artes do desenho à indústria; questão momentosa que preocupa 

ha muito todas as nações civilizadas, mas que entre nós só ha bem pouco tempo mereceu a 
20 

publica atenção» 

Joaquim de Vasconcelos, ao fazer a crítica ao relatório da comissão, refere que a 

reforma proposta continuava a basear-se numa concepção errada das prioridades ao «(...) 

não partir do princípio que o primeiro trabalho a fazer é uma reforma radical do ensino do 

desenho» e por «.(...) estabelecer uma falsa relação entre a arte e a indústria», desconhe

cendo «a prioridade das escolas de applicação sobre as Academias, na organização de todo 

e qualquer ensino sobre Bellas Artes» 21. Se o relatório da comissão alertou para a necessi

dade de criação de escolas de desenho aplicado às indústrias, não definiu as relações entre 

" HOLSTEIN, Marquez de Sousa -Observações sobre o Actual Estado do Ensino das Artes em Portugal, a Organização dos Museus e o 
Serviço dos Monumentos Históricos e da Arqueologia, Offericidos à Comissão Nomeada por Decreto de 10 de Novembro de 1875. Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1875, p. 12. 
"' FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, Vol. I, p. 423. 
"HOLSTEIN, Marquez de Sousa-op. cit., pp. 14-15. 
"id., Ibid, p. 12. 
'" Relatório dirigido ao lllustríssimo Senhor Ministro e Secretário D 'Estado dos Negócios do Reino, pela Comissão nomeada por Decreto de 
10 de Novembro de 1875, para propor a reforma do ensino artístico e a Organização do serviço dos Museus. Monumentos Históricos e 
Arqueologia. Primeira Parte, Relatório e Projectos. Lisboa: Imprensa Nacional. 1876, Introdução, p. XXXIV. 
20 Idem. pp. VI-VII. 
21 VASCONCELOS. Joaquim de -A Reforma de Bellas Artes, analyse do Relatório e Projectos da Comissão Official nomeada em 10 de 
Novembro de 1875. Porto: Imprensa Litterario-Commercial, 1877, p. 55. 
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estas escolas e as Academias de Belas-Artes, nem as bases em que tal reforma deveria 

assentar, embora quando se escreve que «(...) após a exposição de Paris e as quasi imedia

tas vantagens obtidas pela indústria inglesa, da rápida creação de escolas e museus e da 

vulgarização do ensino artístico nos esteja tentando a afirmar que não é tão morosa, difícil e 

contingente como muitos pensam a boa convivência das artes com as indústrias»22, se pos

sa intuir o tipo de escolas que a comissão tinha em mente. 

Joaquim de Vasconcelos, ao criticar os trabalhos desta comissão e do próprio Sousa 

Holstein, procura mostrar que algumas das ideias presentes nesse trabalho não eram origi

nais. Constata que, já em 1853, Eduardo Allen lançara a ideia da criação de museus de ar

tes industriais ao referir que «(...) o novo Museu Portuense é destinado não só a servir de 

recreio aos habitantes do Porto, mas a promover, o mais possível, em todo o paíz, por meio 

das diversas colleções que encerra ou deve vir a encerrar, a cultura e o desenvolvimento 

das belas-artes, sciencias naturaes, e mesmo das artes industriais, que mais directamente 

concorrem para o augmento da riqueza nacional» . Relembra ainda que a iniciativa de or

ganizar o ensino com base em modelos estrangeiros, nomeadamente o modelo de South 

Kensington, tinha cabido, em 1873, a Silvestre Ribeiro, e a primeira tentativa para organiza

ção prática de exposições de artes industriais permanentes, a Fradesco da Silveira, em 1875 
24 

Joaquim de Vasconcelos congratula-se com o facto de os projectos da Comissão de 

1875 não terem chegado a ser postos em prática, pois considera que teria sido «(...) uma 

verdadeira calamidade», uma vez que lhe faltava «(...) a primeira base indispensável, uma 

reforma profunda do ensino do desenho» 25. Segundo ele, «o ensino é uma miséria entre 

nós [...] todos os misteres, todos os officios manuaes dependem em maior ou menor grau do 

desenho, e da relação mais ou menos íntima d'elles com esta disciplina sahem fructos mais 

ou menos legítimos» 26. Por isso, entendia ser urgente uma reforma radical do ensino ele

mentar do desenho e o incremento de museus de arte aplicada à indústria. 

Entretanto, Miguel Angelo Lupi tinha sido" encarregue, em 19 de Novembro de 1879, 

de formular as bases da reforma da Academia de Bellas-Artes de Lisboa. Nas Indicações 

que apresenta em Novembro desse mesmo ano descreve a "missão" da academia, dizendo 

que ela será «(...) destinada a promover e estimular o estudo e cultura das bellas-artes, e 

22 Relatório dirigido ao lllustríssimo Senhor Ministro e Secretário D 'Estado dos Negócios do Reino, pela Comissão nomeada por Decreto de 
10 de Novembro de 1875, para propor a reforma do ensino artístico e a Organização do serviço dos Museus, Monumentos Históricos e 
Arqueologia, Primeira Parte. Relatório e Projectos. Lisboa: Imprensa Nacional. 1876, Introdução, p. XV. 
23 VASCONCELOS. Joaquim de - A Reforma do Ensino das Bellas Artes. 111. Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, Prólogo, p. XIII. 
14 Id.. Ibid., Prólogo, p. XIV. 
25 Id., Ibid., Prólogo, p. XV. 
2h Id. Ibid. p. 1. 
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sua applicação à indústria, a diffundir e educar o sentimento do bello, por meio do exemplo e 

da doutrina, e a proteger e advogar todos os interesses nacionais de caracter artístico ou 

archeológico», o que só se concretizará, entre outros aspectos, «(..J inspeccionando as es

colas annexas de ensino artístico, e promovendo a creação de outras, de indole similhante 

ás do 1°. e 2° grau, nas localidades do paiz ou d'elle dependentes, em que se considerem 

necessárias ao desenvolvimento e progresso industrial-»21'. Como verificamos, Lupi defende 

claramente a ideia que o ensino com aplicação à indústria deveria estar dependente do do

mínio académico. Às escolas de Belas-Artes estava destinada a orientação artística e eram 

elas que deveriam ditar os critérios estéticos. A questão do ensino das classes operárias, 

num país minimamente industrializado, continuava a estar ligada ao domínio académico, 

seguindo o princípio já formulado por Sousa Holstein que tinha procurado incluir, no ensino 

académico, um ensino que pouco ou nada tinha a ver com as Academias. Contra esse prin

cípio tinha reagido Joaquim de Vasconcelos que entendia ser «.absurdo imaginar que as 

Academias de Belas-Artes nos hão de salvar da nossa miséria artística e educar o senso 

artístico do povo [...], é preciso que a arte seja o pão quotidiano de todos e que esse pão 
no 

seja barato e de fácil digestão; academias de alto cothurno seriam pedantes n'este caso» . 

Apesar de todas estas saudáveis discussões, é de realçar que tanto Sousa Holstein 

como Joaquim de Vasconcelos, que preconizavam a organização do ensino por modelos 

estrangeiros, nomeadamente os do South Kensington Museum de Londres, encontravam-se 

no caminho que estava a ser percorrido na Inglaterra, na Áustria e na América pelos 

"pioneiros do design moderno". Mas esse caminho, como refere José Augusto França, «(...) 

dificilmente poderia ser entendido em Portugal, ao nível da sua indústria, incipiente, e da sua 
29 

cultura artística, pobríssima» 

A reforma do ensino do desenho e a abertura de escolas de artes aplicadas à indús

tria foi a política de desenvolvimento adoptada pelos países da Europa industrializada, lide

rada pela Inglaterra, após a Exposição Internacional de Londres, em 1851. Em 1837, tinha 

sido criada em Inglaterra a primeira instituição pedagógica para o ensino do desenho, a 

Normal School of Design, que tinha como objectivo a instrução da classe industrial na apli

cação da arte às várias indústrias. Em 1851, este sistema tinha feito poucos progressos, 

verificando-se que os alunos não tinham suficiente educação preparatória, e prova disso 

foram os resultados desastrosos da Exposição Internacional. O fracasso dos produtos ingle

ses nessa exposição foi tão grande que se procedeu de imediato a uma reforma radical do 

27 LUPI, Miguel Angelo - Indicações para a Reforma da Academia Real de Bellas Arles de Lisboa, dirigidas ao Illustrissimo e Excellenlissi-
mo Senhor Vice-lnspector da Mesma Academia. Lisboa: Imprensa Nacional, 1879, I Parte, Cap. I, Art0. 1° e ponto 1" do mesmo Art"., p. 3. 
2S VASCONCELOS, Joaquim de - A Reforma do Ensmo das Bellas Artes. Ill, Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, Prólogo, pp. 10-11. 
2" FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, Vol. I, p. 423. 
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ensino do desenho, fundando-se o Département of Praticai Art, convertido em 1852 numa 

nova instituição, o Département of Science and Art, que tinha em vista a educação técnica-
If) 

-artística e o seu complemento científico . Ao mesmo tempo foi criado o Museu de Ken

sington, que funcionava com uma escola central de arte com aplicação à indústria, donde 

saíam os programas e modelos a adoptar nas numerosas School of Arts espalhadas pelo 

país. A reforma continha, assim, três princípios fundamentais: «.(...) creação de escolas ele

mentares de desenho, com a missão de introduzir os elementos da arte na educação publi

ca, como complemento indispensável da educação nacional; educação de um corpo profis

sional para as escolas d'arte applicada e fundação do numero indispensável d'ellas; educa

ção do senso artístico da grande maioria por meio de museus públicos da arte applicada à 

indústria, em que cada um possa de dia e de noite educar e formar o gosto» 31. 

Paralelamente a este movimento, alguns artistas, entre eles William Morris, reflectem 

sobre as contradições suscitadas pela revolução industrial no campo artístico. William Morris 

foi influenciado pelo pensamento de John Ruskin, quando este condena o"espírito" da re

nascença virado para a ciência e a perfeição, e louva o "espírito" do gótico em que reinam a 

simplicidade e a liberdade. Para Ruskin «(...) a aspereza das reivindicações sociais vem 

mais do sentimento de frustração humana dos operários privados de qualquer iniciativa e 

liberdade - portanto de dignidade humana e de alegria - do que do sentimento profundo de 

injustiça reinante na distribuição das riquezas. Se os operários reclamam estas riquezas, é 

porque não sabem exprimir a sua necessidade profunda: a da felicidade pelo trabalho» . 

Morris retoma estes temas condenando não só a excessiva divisão do trabalho, mas toda a 

intervenção da máquina. Para ele, o homem tem necessidade de viver num quadro humano 

e belo e a máquina mata o homem e sacrifica a beleza33. Foi através do aprofundamento do 

gótico que Morris estrutura o seu pensamento e ideologia, procurando recuperar os costu

mes e o sistema de produção artesanal dessa época, reabilitando assim o artesão e a sua 

liberdade criativa 34. Para William Morris «(...) importa mais, em teoria pelo menos, que um 

prato ou um cesto sejam primeiro práticos e belos do que saber que eles são obra de fulano 

ou cicrano. A beleza do objecto, sem ser secundária, não é senão uma consequência da sua 

perfeita adaptação ao futuro desempenho. O desenhador, o artesão submetem-se às leis da 

matéria e da utilização prática, eles dirigem-nas, dominam-nas, mas, num certo sentido, 

também desaparecem através delas» 35. Deste modo, a Century Guild, fundada em 1852 por 

'" VASCONCELOS, Joaquim de - A Reforma do Ensino das Bellas Artes. III. Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, Prólogo, p. 3. 
31 Id., Ibid., p. 6. 
52 RHEIMS, Maurice - L 'Art 1900 ou le Style Jules Verne. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1965, p. 198. 
" Id., Ibid, p. 198. 
34 SOUSA, Rui Ferreira e - William Morris a Utopia como uma das Belas-Artes. Jornal Público (28 Setembro 1996). 
35 RHEIMS, Maurice - op. cit., p. 199. 
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William Morris, associando pensamento criativo e trabalho manual, representaria um papel 

decisivo na formulação de uma nova estética do objecto, condicionando a sua forma à fun

ção e à matéria de que é feito36. Sob o seu impulso fundam-se, um pouco por toda a Euro

pa, associações agrupando, num relativo anonimato, vários artistas que desenham e execu

tam objectos de arte, marcando os seus principais representantes, verdadeiramente, o início 

do design moderno: The Art Workers Guild (1884) e a Home Arts and Industries Association 

(1885), onde Walter Crane e Lewis Day, e Arthur Makmurdo, respectivamente, representa

riam a vanguarda artística do movimento. Associando-se a dois outros artistas igualmente 

inovadores, C. F. Annesley Voysey e Charles A. Ashbee, fundaram, em 1888, a Arts and 

Crafts Exhibition Society, passando, então, o termo Arts and Crafts a designar, definitivamen

te, o movimento da reabilitação das Artes com os Ofícios 7. 

A França ficou perplexa com os resultados atingidos pelos ingleses na exposição de 

Londres de 1862, onde a Inglaterra foi uma revelação para todos os países. Mérimée apro

veitou tal facto para mostrar os defeitos da École des Beaux-Arts de Paris, afirmando que 

«(...) a indústria inglesa, quanto ao ponto de vista da arte, tem feito há dez anos progressos 

prodigiosos, e, se continuar a marcha no mesmo passo, estaremos derrotados em breve»38. 

Em 1867, com os resultados obtidos pela Inglaterra em Paris, aumentou a inquietação da 

França. O medo da concorrência inglesa conduziu à criação, por parte do governo, de esco

las de desenho e escolas superiores de desenho. Contudo, as reclamações feitas por Méri

mée e outros irão consubstanciar-se, em 1864, na substituição da Société du Progrès de 

L'Art Industriel (1858) pela Union Centrale des Beaux-Arts Appliqués à l'Industrie, que adop

tou um programa análogo ao Kensington Museum - uma Escola Central de Arte, com aplica

ção à indústria, anexa a um museu39. Em 1877, a Union irá colaborar com a Société du Mu

sée des Arts Décoratifs, tendo-se fundido ambas em 1882. Desta fusão nasceu a Union 

Centrale des Arts Décoratifs, cuja revista - Revue des Arts Décoratifs - iria desempenhar 

importante papel nos anos noventa, num sentido algo diverso, do espírito do movimento das 

Arts and Crafts. Enquanto em Inglaterra se afirmavam os "pioneiros do moderno design", em 

França o modernismo irá assumir a via da Art Nouveau 

A Austria, por seu lado, começara em 1863 a imitar o exemplo de Inglaterra, fundan

do em Viena uma instituição análoga à de Kensington. A fundação do Museu Austríaco para 

a Arte e Indústria influenciou a fundação de estabelecimentos do mesmo tipo em várias ci-

36 COSTA, Lucília Verdelho -Ernesto Korrodi: 1889-1944. Arquitectura, Ensino e Restauro do Património. Dissertação de Mestrado em 
História de Arte (texto policopiado), apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1985, p. 6 
'7 MADSEN, S. Tschudsi - Art Nouveau. Porto: Editorial Inova, 1967, pp. 73-75. 
n VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas-Artes. Ill, Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, p. 9. 
39 Id, Ibid, pp. 8-9. 
411 MADSEN, S. Tschudsi - op. cit., pp.72-73. 
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dades da Alemanha, como Munique, Leipzig, Berlim, por exemplo. Outros países, como a 

Suiça, Suécia, Holanda, Dinamarca e Estados Unidos, reclamavam também a constituição 

de idênticas instituições nos seus países 41. 

Em Portugal nada disto acontecera. A reforma das Academias de Belas-Artes de Lis

boa e do Porto, decretada em 22 de Março de 1881 e publicada em Diário do Governo no 

dia 26 de Março, divide a Academia de Belas-Artes de Lisboa, em Academia, propriamente 

dita, e em Escola de Belas-Artes. À Academia competia desenvolver as belas-artes, promo

vendo exposições de belas-artes e de artes industriais. A instrução da classe operária era 

vagamente solucionada pela criação de um curso geral de desenho, nocturno, compreen

dendo classes de desenho linear, geométrico, de ornato, de estampa e de relevo, de figura 

por estampa, arquitectónico e ainda de um curso de belas-artes com aplicação às artes in

dustriais, com uma aula nocturna de modelação de ornato com aplicação à decoração arqui

tectónica e às artes industriais. As mesmas disposições são aplicadas à Academia e Escola 

de Belas-Artes do Porto, com algumas alterações relativas ao funcionamento orgânico 42. 

O ensino técnico com aplicação à indústria «(...) demarcando-se do ensino das Aca

demias e estabelecendo uma nova relação entre as artes e a indústria, no sentido do movi

mento inglês das Arts and Crafts, só é verdadeiramente criado entre nós com a reforma do 

ensino empreendido por António Augusto de Aguiar» 43, que tinha integrado a Comissão 

Central Directora do Inquérito Industrial, iniciado em 1881. Desse Inquérito Industrial salien

tamos parte da resposta dada aos questionários da Comissão Central Directora pela Com

panhia da Real Fábrica de Fiação de Tomar, que reconhece: «(...) uma das maiores dificul

dades com que lutamos provém da falta de habilitação do pessoal. A falta de instrução geral 

e a carência quase absoluta de instrução técnica faz que tenhamos muitas dificuldades, não 

só para adquirir bons operários, mas também para alcançar mestres competentes [...]. A 

falta de bons mestres força-nos a mandar vir estrangeiros, com grande sacrifício de dinheiro 

e muitas dificuldades práticas. Parece-nos que assim como a lei estabeleceu a instrução 

primária obrigatória, aplicando muitas disposições utilíssimas que estão em exercício nos 

países mais adiantados, deverá ensinar-se também na escola primária a destreza manual, 

por meio de exercícios mecânicos, como se faz hoje em muitas cidades de França e dos 

Estados Unidos, e, além disso, pedimos que se organizem boas escolas industriais que ha-

41 VASCONCELOS, Joaquim de - Reforma do Ensino de Bellas-Artes, 111. Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, p. 9. 
42 COSTA, Lucília Verdelho da -Ernesto Korrodi: 1889-1944, Arquitectura. Ensino e Restauro do Património. Dissertação de Mestrado em 
História de Arte (texto policopiado), apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1985, pp 
9-10. 
43 Id. Ibid., p. 16. 
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bilitem bons mestres com conhecimentos teóricos e práticos para dirigirem as oficinas)) 

Estas preocupações haveriam de estar presentes na legislação produzida pelo minis

tro António Augusto de Aguiar para a construção da Reforma do Ensino Técnico. Essa re

forma iria assentar na criação de escolas industriais e de desenho industrial e dos Museus 

Industriais de Lisboa e do Porto. Os museus, criados em Dezembro de 188345, destinava-se 

à exposição pública de colecções de produtos e matérias-primas, com referências relativas à 

origem, nome do fabricante, preço no local de produção, transportes, centros de consumo e 

várias informações sobre o seu valor e aplicação. Em Janeiro de 188446, são criadas uma 

escola industrial na Covilhã e oito escolas de desenho industrial. Destas últimas, são criadas 

três em Lisboa; três no Porto, sendo uma no Bonfim (Escola de Desenho Industrial Faria de 

Guimarães), uma junto ao Museu Industrial e Comercial e outra em qualquer dos centros 

fabris do Porto; uma nas Caldas da Rainha e outra em Coimbra. As escolas de desenho in

dustrial teriam por fim ministrar o ensino do desenho exclusivamente industrial e com aplica

ção à indústria. Este ensino deveria ser capaz de tornar a indústria portuguesa nascente 

competitiva em relação à produção estrangeira, dotando os trabalhadores da capacidade de 

produzir «(...) com perfeição e barateia, não podendo esta aptidão ser adquirida senão pela 

instrução dada [...] com feição eminentemente prática»4 . Portanto, estas escolas deveriam 

estar estritamente ligadas às indústrias locais já existentes e ser frequentadas por trabalha

dores ou alunos oriundos deste grupo social. 

Em 6 de Maio de 1884, foram publicados o Regulamento das escolas industriais e de 

desenho industrial, bem como o dos museus industriais e comerciais. Neste último estavam 

definidos os objectivos dessas instituições que passariam por «,(...) proporcionar instrução 

prática pela exposição dos variados produtos da indústria e do comércio» e «prestar um 

serviço mais directo aos fabricantes e fornecedores, mostrando-lhes onde e como poderão 

obter vantajosamente os objectos necessários ao seu abastecimento» . A estes museus 

era ainda imposta a organização de exposições permanentes, que contariam com a colabo

ração dos fabricantes e negociantes. Estes museus dividiam-se em duas grandes zonas, a 

nacional e a estrangeira. A nacional, por sua vez, dividia-se em metropolitana e colonial. A 

zona metropolitana teria em cada um dos museus uma secção especial regional, onde se

riam expostas colecções de matérias-primas e produtos das respectivas regiões, para pos-

44 SERRÃO, Joel e MARTINS, Gabriela -Da Indústria Portuguesa do Antigo Regime ao Capitalismo, Antologia. Lisboa: Horizonte Uni
versitário, 1978, pp. 185-186. 
45 Decreto de 24 de Dezembro de 1883. 
' Decreto de 3 de Janeiro de 1884. 

4 ' Decretos Creando Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Primeiro Considerando do 
Decreto de 3 de Janeiro de 1884. 
4* Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais, de 6 de Maio de 1884, publicado no Diário do Governo n° 103 de 7 de Maio de 1884, 
Art". 1°. a)eb). 
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sibilitar ao público um conhecimento mais correcto da capacidade real de cada distrito. Os 

dois museus deveriam constituir de forma gradual uma colecção retrospectiva ou histórica de 

ferramentas e utensílios, bem como de objectos significativos das indústrias e arte industrial 

nacional49. 

As escolas, juntamente com os museus, tinham como fim «.(...) lançar os primeiros li

neamentos de uma instituição análoga ao real-imperial museu austríaco de Arte e Indústria, 

em Viena, e ao museu inglez de South Kensington, promovendo a restauração do ensino 

industrial, e tomando como ponto de partida para esse fim a difusão do ensino nacional do 

desenho elementar e de desenho industrial-» 50. O próprio Regulamento reconhece que «os 

dois decretos de 24 de Dezembro de 1883 e de 3 de Janeiro de 1884 eram o rudimento 

duma instituição que, tendo por primeiro termo a escola de desenho, tem como segundo a 

escola industrial e por último os Museus de Lisboa e do Porto com as escolas que lhes são 

anexadas» 51. As duas escolas de desenho criadas junto aos Museus de Lisboa e Porto 

eram destinadas a transformar-se, sob autorização do Parlamento, em escolas normais de 

ensino de desenho e artes industriais, e teriam por objectivo formar os professores destina

dos a esse ensino. Os cursos de desenho leccionados nessas duas escolas tinham «tanto 

quanto possível e útil um carácter de nacionalidade, inspirando-se nos modelos e formas 

artísticas dos objectos da indústria tradicional popular» e estavam «por isso, relacionados 

com as colecções dos museus» 52. 

António Augusto de Aguiar parece ter procurado colocar as escolas industriais e de 

desenho industrial o mais possível fora da acção centralista dos governos, o que terá conse

guido apenas nos museus industriais e comerciais criando como que iniciativas independen

tes dessa acção 53. No entender de António Arroio, um dos erros cometidos na legislação 

deste ministro, e que aliás perdurou na legislação subsequente durante muito tempo, foi não 

ter feito a separação do ensino do desenho industrial, ou de precisão, do desenho de arte 

industrial, ou desenho livre. «Este facto, que nasceria naturalmente do primeiro passo a dar 

no caminho da descentralização e apropriação 'do ensino às indústrias locais ou á sua es

pecialização, produziu a constante confusão em que sempre temos andado, valorizando 

excepcionalmente o ensino artístico, quando mais necessitamos do ensino propriamente 

industrial, ou vice-versa, e confiando em geral a direcção das escolas industriais a artistas, 

4'' Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais de 6 de Maio de 1884, publicado no Diário do Governo, n" 103 de 7 de Maio de 1884. 
"" Regulamento Geral das Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial de 6 de Maio de 1884, publicado no Diário do Governo n" 103 
de 7 de Maio de 1884, Art0. Io do Cap. I. 

Idem, Art". 3o do Cap. I. 
,_ Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais de 6 de Maio de 1884, publicado no Diário do Governo n" 103 de 7 de Maio de 1884, 
Art0. 18°, do Cap. III. 
",3 ARROIO, António José -Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, História Crítica da Legislação do Ensino Elemen
tar, Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 13. 
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que não a engenheiros, como deveria fazer-se, ou ainda a direcção do ensino artístico a 

quem não possue a respectiva preparação» 54. 

A introdução do ensino profissional em Portugal não foi imposta pela necessidade de 

concorrência com os mercados mundiais. Por um lado, Portugal não era uma nação indus

trial que por isso com eles pudesse concorrer e, por outro, no nosso próprio mercado interno 

não existia praticamente concorrência, quer devido às suas diminutas proporções, quer em 

virtude da pauta protectora e ainda do nosso meio económico e financeiro. Tais factos origi

naram que, praticamente, nenhuma indústria reclamasse junto do Estado a necessidade de 

desenvolvimento do ensino profissional. A inexistência da concorrência dos mercados mun

diais originou que, nesta altura, entre nós, não se organizasse a escola-oficina especializa

da, em que a profissão é ensinada integralmente, como acontecia por exemplo na Alemanha 
55. Mas como referia António Arroio «(...) o nosso meio não exige mão de obra différente da 

correntia e, no estado de atraso industrial em que nos achamos, a aprendizagem pode fazer-

se na pratica da profissão; não reclama oficina para a auxiliar, salvo em casos especiaes de 

novas profissões a introduzir, ou de notáveis melhoramentos impostos por necessidades 

sociaes ou artísticas» 56. Esta situação poderia ser parcialmente resolvida, segundo António 

Arroio, se se procedesse ao desenvolvimento do ensino primário, introduzindo nele o ensino 

manual dos ofícios mais necessários 57. 

Como verificamos, particularmente a partir de 1864, os governos foram férteis na 

produção de legislação para o ensino técnico. Procurou-se sucessivamente dotar este tipo 

de ensino do enquadramento jurídico capaz de dar resposta aos objectivos que lhe foram 

fixados, isto é, o de contribuir para o desenvolvimento industrial do país. 

Contudo, verifica-se que a legislação criada nunca foi acompanhada da atribuição de 

meios materiais para a sua completa realização. Parece, no entanto, certo afirmar que só 

com a legislação de 1886, de Emídio Júlio Navarro, onde se salienta a necessidade de dotar 

as escolas dos recursos materiais e de pessoal necessários, se procura teorizar, de uma 

forma mais acabada, o ensino industrial e comercial58. Esta reforma tinha como objectivo 

de-senvolver as indústrias existentes,, definindo e implementando o desenho industrial que 

assenta em três aspectos distintos: o do desenho industrial com aplicação à indústria, o do 

desenho num sentido académico e o ensino técnico-profissional ministrado nas escolas in

dustriais. Assim, em Dezembro de 1886, Emídio Júlio Navarro procede à organização geral 

í4 ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, I911,p. 14. 
55 Id., Ibid, p. 17. 
56 Id, Ibid. p. 18. 
57 Id, Ibid. p. 18. 
58 SERRALHEIRO, J. Paulo, LOBO, M. Natália [et al.] -A Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis e o Ensino Técnico. Profissional e 
Artístico em Portugal. Porto: Oficinas Gráficas da Escola Secundária Soares dos Reis. 1985, p. 19. 
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do ensino industrial e comercial . Determina que o ensino industrial e comercial fosse de

senvolvido nos Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e Porto, nas escolas industriais, 

nas escolas de desenho industrial e, subsidiariamente, em oficinas, gabinetes e laboratórios 

anexos a esses estabelecimentos, em trabalhos de campo e em visitas a estabelecimentos 

industriais. O ensino industrial passa a ser organizado em elementar, preparatório e especial. 

Por elementar, entendia-se um ensino destinado a ministrar noções úteis aos operários e de 

conteúdo comum a todas as artes e ofícios ou específicas a algumas indústrias. Por prepara

tório, entendia-se uma instrução preliminar dada aos que se preparavam para seguir os cur

sos especiais. O ensino especial tomava como objectivo habilitar pessoal técnico para de

terminadas especialidades, quer da indústria quer dos serviços do Estado. Qualquer um 

destes tipos de ensino deveria ter uma componente essencialmente prática, sendo acompa

nhado de trabalho manual a realizar em oficinas anexas às escolas . Como se verifica, as 

escolas industriais e de desenho industrial começam a ser consideradas como preparatórias 

para os Institutos, objectivo pedagógico que mantiveram durante muito tempo 

Em Fevereiro de 1888, é promulgado o regulamento das escolas industriais e de de

senho industrial62. Nele, as escolas de desenho industrial continuam a ser destinadas a mi

nistrar o ensino do desenho com aplicação «(...) à indústria ou indústrias predominantes nas 

localidades onde se acharem estabelecidas» 63. As escolas industriais teriam como objecti

vos ministrar noções aos operários; preparar para os cursos industriais; ministrar ensino 

técnico (teórico e prático) para formar contramestres, mandadores ou operários das indús-
CA 

trias locais e ensaiar máquinas, aparelhos, materiais, processos industriais, etc . Por este 

regulamento os programas são fixados, de uma forma geral, para cada um dos ramos em 

que o ensino do desenho se subdivide, deixando-se alguma liberdade aos professores. Essa 

liberdade não poderia deixar de existir porque «(...) a esse tempo, todo o ensino do desenho 

livre era moldado pelo typo das Bellas-Artes e o desenho rigoroso pelos processos antiqua

dos e absolutamente improfícuos dos nossos Polytechinos e Institutos» . Prova da aproxi

mação com o ensino ministrado nas Belas-Artes-é o facto de se admitir «quando a organiza

ção do serviço escolar o permita [...] o ensino especial do desenho de figura», que inclui có

pia de gessos, panejamentos, desenho anatómico, proporções, desenho do natural, modela-

111 Decreto de 30 de Dezembro de 1886. 
Idem. 

''' Este decreto instituiu um Conselho de Instrução Industrial e Comercial, com funções consultivas e do qual faziam parte o director do museu 
industrial e comercial de Lisboa e o inspector das escolas industriais da circunscrição do sul. 
62 Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. 
63 Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, approvado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. Lisboa: Imprensa Nacio
nal, 1888. 

Idem. 
M ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 20. 
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ção e escultura . Joaquim de Vasconcelos irá reagir à introdução desse artigo, na legisla

ção de Emídio Navarro afirmando que «(...) está ahi todo o arsenal do desenho académico 

n'um curso de escultura e estatuária pelas receitas sabidas, á moda grega e romana: dos 

modelos, schémas, proporções, etc ou bem que estamos em escolas industriais, ou em aca-

de- mias, porque se nos argumentarem com as escolas de arte industrial responderemos 

que o artigo 13° também não serve para essas» 67. 

Da legislação de Emídio Navarro de 1888, faz parte a criação da Escola Industrial 

Faria Guimarães, <.<(...) a qual haveria de incorporar a aula de Desenho Industrial de Faria 

Guimarães, existente desde o ano lectivo de 1884/85»68. A obra de Emídio Navarro é com

pletada em Dezembro de 1888, com a publicação de um decreto alterando a organização 

dos museus industriais e comerciais, por forma a dotá-la de coesão face à organização do 

ensino industrial e comercial, aprovada pelo Decreto de 30 de Dezembro de 188669. Os mu

seus continuavam a ter funções gerais análogas às que tinham sido definidas no Regula

mento de 1884, sendo contudo sujeitos a uma organização diferente. Cada um dos museus 

seria dividido em comercial, industrial e de arte industrial e cada um destes ramos em duas 

sub-secções - nacional e estrangeira. Nesta organização não é referido o ensino normal 

destinado à formação de professores de desenho, esquecendo-se o intuito manifestado na 

legislação de António Augusto de Aguiar de criar nos museus escolas normais de desenho, 

à imagem das instituições pedagógicas do museu de Viena e do museu londrino de South 

Kensington 70. Assim, em vez de se fazer a formação de professores, opta-se por contratar 

professores estrangeiros, assumindo Emídio Navarro a fórmula pombalina que foi decretada 

novamente em 1869, 1886 e 1888 e.que só agora se iria realizar em larga escala71. Nos 

anos de 1888 e 1889, vieram para as escolas portuguesas cerca de três dezenas de profes

sores estrangeiros, vindos da Itália, Alemanha, Áustria e Suiça, a maior parte dos quais fo

ram contratados para ensinar os três ramos do desenho: arquitectónico, mecânico e orna

mental. Alguns destes professores viriam a radicar-se em Portugal72. Também foram contra

tados professores de tecelagem e de química industrial, estes últimos vindos de França, que 

permaneceram, contudo, pouco tempo em Portugal, pelo que a sua passagem pelo nosso 

país não deixou grandes marcas. Esses professores, distribuídos por várias escolas (na Es-

66 Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, approvado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888, ij único do Art0. 13o. 
67 VASCONCELOS, Joaquim de - A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typografia do Commercio do Porto, 1891, p. 10. 
''* Decreto de 13 de Julho de 1888. In Decretos Creando Escolas Industriais e Escotas de Desenho Industriai Lisboa: Imprensa Nacional, 
1888. 
''" Decreto de 19 de Dezembro de 1888. 
711 ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 21. 
71 Id.. Ibid., p. 21. 
72 COSTA, Lucília Verdelho da -Ernesto Korrodi: 1889-1944, Arquitectura. Ensino e Restauro do Património. Dissertação de Mestrado em 
História de Arte (texto policopiado), apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1985 
pp. 20-21. 
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cola Industrial Faria Guimarães foi colocado o professor italiano Silvestro Silvestri), desem

penharam um papel importante, dado que o ensino do desenho se encontrava mais avança

do nesses países do que em Portugal. Contudo, teriam tido mais influência se o governo os 

tivesse encarregado do ensino normal do desenho nessas especialidades 73. 

Em Outubro de 1891, é estabelecida uma nova organização do ensino industrial e 

comercial, protagonizada pelo Ministro João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco. Esta re

forma «(...) embora não pudesse ter sido realizada em toda a sua extensão porque era de 

dimensões e intuitos incompatíveis com as verbas que o orçamento de Estado lhe atribuía 

[...] agitou algumas questões inéditas e revelou a existência de necessidades pedagógicas 

até então latentes» 74. Assim, às escolas industriais, além dos objectivos que já tinham sido 

enunciados em diplomas anteriores, é agora introduzida pela primeira vez a ideia de uma 

função social deste tipo de ensino: «(...) iniciar a instrução de aprendizes nos différentes 

officios, preparando o estabelecimento do ensino corporativo livre, que compete moralmente 

ás associações de classe» 75. Ao mesmo tempo, e demonstrando consciência da situação 

em que se encontravam muitos dos alunos que acorriam a estas escolas, promove-se «(...) a 

organização de cursos elementares profissionais das pequenas indústrias locaes, ligando o 

ensino manual com o da escola primária» 76 - esta medida permitiria leccionar nessas esco

las o ensino primário aos alunos que o não tinham recebido. Do ponto de vista pedagógico, 

propunha-se a independência dos dois ensinos, industrial e comercial, e a independência 

dos dois ramos de ensino industrial, de base científica (Ciência Industrial) e de base artística 

(Arte Industrial), assim definidos: «(...)o ramo da arte industrial segue a tríplice divisão das 

artes plásticas: à pintura corresponde a pintura decorativa, à escultura a escultura decorativa 

e à arquitectura a construção de mobiliário. O ramo da ciência industrial abrange três grupos: 

mecânico [...], físico [...], químico [...]. E tanto no domínio da ciência industrial como no da 

arte industrial há um núcleo de ocupações comuns fundamentais que constituem indústrias 

gerais: são a de desenho industrial e a tecnologia industrial em geral»77. Propõe-se que o 

ensino normal venha a ser organizado nos Institutos Industriais e Comerciais para formar 

professores para as escolas industriais e comerciais. No relatório que precede este decreto, 

refere-se a necessidade de evitar o recrutamento de professores estrangeiros e de utilizar 

alguns dos que tinham ficado radicados em Portugal para integrar as escolas de ensino 

normal. Todo este conjunto de medidas não chegaram a ser aplicadas78, porque esta refor-

73 ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 21. 
M Id., Ibid., p. 22. 
" Decreto de 8 de Outubro de 1891. 

Idem. 
Idem. 

n ARROIO, António José - op. cit., pp. 23-24. 
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ma aparece ligada ao imperativo de reduzir as despesas com o ensino «(...) no propósito de 

lhes comunicar o espírito de economia que deve presidir a todos os serviços públicos»79. 

Nesse sentido, este decreto procura racionalizar as escolas, adaptando-as àquilo que consi

dera as necessidades reais das instituições produtivas, o que leva à supressão de escolas 

que não servem esses fins ou ainda que têm reduzida frequência. O ensino dado nas esco

las deveria corresponder aos interesses imediatos de industriais e comerciantes, abstendo-

-se de preocupações teóricas e limitando-se aos aspectos eminentemente práticos. O ensino 

passa a dividir-se em três secções: instrução geral, industrial e técnico-oficinal e, conforme 

as secções que possuem, as escolas industriais passam a ser classificadas de completas, 

incompletas e elementares. Está no último caso a Escola Industrial Faria Guimarães. Em 

cada uma das escolas haveria uma biblioteca e um museu relacionado «(...) com o grau da 

mesma escola, carácter do ensino e natureza das oficinas» 80. 

Nesta reforma, o ministro João Franco dá relevo ao papel desempenhado pelos Mu

seus Industriais e Comerciais. Atribuiu também objectivos importantes à oficina, a funcionar 

junto ao Museu do Porto, tais como fornecer todo o material artístico de ensino às escolas 

industriais. Tal facto traria não só vantagens económicas e pedagógicas, como contribuiria 

também para a nacionalização do próprio ensino, que não deveria continuar a viver sempre 

do empréstimo de modelos estrangeiros81. A oficina do Museu do Porto deveria ainda efec

tuar a publicação do Boletim dos Museus, criado em 1888. A organização dos vários cursos 

ministrados em cada uma das escolas e os respectivos programas, aprovados pelo Decreto 

de 5 de Outubro de 1893, completam esta reforma. 

Em 1897, o ministro Augusto José da Cunha procura unificar toda a legislação dis

persa referente ao Ensino Técnico através de Diploma de 14 de Dezembro, que compreende 

dois decretos: um que reorganiza o ensino industrial e de desenho industrial e outro que or

ganiza as escolas elementares de comércio e um regulamento das escolas industriais e de 

desenho industrial. São enunciados como objectivos das escolas industriais «(...) difundir 

largamente a instrução profissional, proporcionar ao operário os meios conducentes a me

lhorar a sua condição, desenvolver-lhe a inteligência, aumentar o valor económico do seu 

trabalho, colocando-o em condições de contribuir para o aumento da produção» 82. Não 

constituindo uma reforma, este decreto pretende «(...) suprimir o que a experiência e a práti

ca tenham mostrado ser uma inutilidade»83 e imprimir à organização dos cursos uma nova 

Decreto de 8 de Outubro de 1891. 
HO , , 

Idem. 
Idem. 

" Decreto de 14 de Dezembro de 1897, Preâmbulo. In Reorganização e Regulamento das Escolas lndusthaes e de Desenho Industrial e 
Elementares de Commercio, aprovados por Decreto de 14 de Dezembro de 1897. Lisboa: Imprensa Nacional, 1897. 
' '' Idem, Preâmbulo. 
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orientação, no sentido de possibilitar resultados mais práticos. São introduzidas, portanto, 

algumas alterações na legislação do ensino industrial, reconhecendo-se a necessidade de o 

ensino profissional não ter um carácter uniforme. As escolas industriais e de desenho indus

trial eram destinadas a operários e a aprendizes de operários dos dois sexos, devendo mi

nistrar o ensino industrial e profissional completo «(...) pela criação de cursos adequados à 

indústria ou indústrias predominantes nas localidades onde se acham estabelecidas» tendo 

por base «(...) a diffusão do ensino do desenho elementar e do desenho applicado»84. Nas 

escolas industriais, deveria fazer-se o ensino do desenho industrial e o curso profissional e 

industrial, e nas escolas de desenho industrial apenas o ensino do desenho. Reconhece-se 

que um grande número das disposições contidas nos Decretos de 8 de Outubro de 1891 e 

de 5 de Outubro de 1893 não foi posto em execução na maioria das escolas, por dificulda

des materiais. Este último decreto, procurando desenvolver o ensino profissional, «(...) de

terminou a criação de bastantes oficinas, a maioria das quais nunca se estabeleceu, não 

chegando outras a ter uma instalação apropriada e em harmonia com as condições do ensi

no» 85. Por isso, o ensino oficinal fica, por este decreto, limitado unicamente aos cursos pro

fissionais, eliminando-se os trabalhos manuais educativos, que não foram criados na maior 

parte das escolas, não obstante constituírem a parte preparatória, obrigatória para todos os 

cursos de menores e adultos. Os cursos industriais para o sexo feminino são eliminados e 

em sua substituição são estabelecidos os "cursos de lavores femininos", orientados segundo 

as necessidades locais e a melhor utilização do trabalho da mulher, sob o ponto de vista 

industrial 86. No sentido de estimular os alunos na sua aplicação escolar, restabelece-se 

neste decreto a concessão de prémios, suprimida pelo Decreto de 5 de Outubro de 1893, 

aos alunos que, na frequência dos diversos cursos, mais se distinguiram pelo seu aprovei

tamento. Sem carácter pecuniário, estes prémios resumem-se à concessão de diplomas ou 

menções honrosas ou de ferramentas próprias das profissões a que os alunos se dedicam. 

António José Arroio, no Relatório da Circunscrição do Norte relativo ao ano lectivo de 

1891/1892, por si elaborado enquanto inspector; reconhece que o ensino industrial «(...) ini

ciado e mantido unicamente pelas classes dirigentes com o fim de aperfeiçoar indústrias 

existentes e criar outras novas, [...] não encontrou [...] no país o apoio de que ele tanto care

ce para se desenvolver e para se dirigir num rumo proveitoso, útil. Esse rumo, quem o deve 

imprimir, impor à escola industrial são as necessidades do meio social; e até agora pode 

dizer-se que, no norte pelo menos, insignificantes teem sido as exigências feitas ás nossas 

escolas pelos particulares, pelos operários ou pelos industriais, em matéria de arte decorati-

M Decreto de 14 de Dezembro de 1897, Art". Io do Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial. 
, ? Idem, Preambulo. 

' Idem, Preâmbulo. 
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va, das artes mecânicas ou das indústrias em geral» . Estas considerações, somadas à 

constatação da pouca eficácia do ensino industrial e à indisponibilidade dos governos em 

efectuar inquéritos que permitissem uma melhor percepção da situação deste ensino, das 

suas carências e das medidas a tomar no sentido do seu desenvolvimento e necessária li

gação com o tecido social, provocaram da parte do Ministro Etelvino José de Sousa e Brito a 

elaboração de um notável documento, o Decreto de 3 de Setembro de 1898, em que são 

levantadas um conjunto de questões fundamentais. Assim o Ministro, ao mesmo tempo que 

reconhece a falta de eficácia do ensino técnico e profissional pela sua desadequação relati

vamente ao mercado de trabalho, lamenta o aspecto centralizador manifestado nos sucessi

vos diplomas, o que impediu uma adaptação às necessidades locais e o consequente de

senvolvimento industrial. Justifica o fracasso das várias reformas anteriores, que provocaram 

resultados «.quasi nulos e por vezes negativos» 88, por se terem inspirado em modelos or

ganizativos europeus, bem como pelo recurso à contratação de professores estrangeiros 

que deveriam ter exercido a sua acção nas Escolas Normais, contribuindo para uma melhor 

formação dos professores destinados ao ensino técnico e profissional, desvalorizando, as

sim, o seu papel no ensino directo, considerado pouco rentável. Procurando lutar contra a 

inércia das estruturas sociais, propõe que junto das escolas se façam representar pessoas 

qualificadas da indústria e do comércio, a fim de as manter sensíveis às necessidades reais 

desses sectores produtivos 89. Admite, ainda, que a reforma do ensino técnico deveria ter 

sido precedida de um inquérito que determinasse a sua orientação, por forma a que a cria

ção de escolas em determinadas localidades fosse feita de acordo com «(...) o prévio estudo 

do meio produtor, de modo a atender-se, especialmente, aos centros operários mais populo

sos e mais necessitados de ensino» 90. Então, e no sentido de levar a cabo o inquérito, esta

beleceu duas comissões centrais, uma com sede em Lisboa e outra no Porto . Esse in

quérito, que tinha como objectivo servir de base à reorganização do ensino professado nas 

escolas industriais, profissionais e comerciais, nunca se chegou a realizar. Na sequencia 

deste decreto, e por legislação posterior, foram "extintos os museus industriais e comerciais 
93 

de Lisboa e Porto e criada uma Comissão Superior de Exposições 

s7 ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comerciai. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911. p. 36. 
Decreto de 3 de Setembro de 1898. 

m Instituindo "Conselhos ou Comissões compostas por pessoas interessadas nos assuntos industriais e em certos ramos da administração 
pública". In Decreto de 3 de Setembro de 1898. 
90 Decreto de 3 de Setembro de 1898. 
91 Em 24 de Novembro de 1898, é decretado o Inquérito técnico e económico, para remodelação do ensino industrial e comercial, relacionado 
principalmente com o ensino que se ministrava nas escolas do grau elementar. 
A 23 de Novembro de 1899, novo decreto, em conformidade com o prescrito no n° 1 do Decreto de 24 de Novembro de 1898, nomeia duas 
comissões centrais com sede, respectivamente em Lisboa e no Porto, incumbidas de efectuar o inquérito. In ARROIO, António José - Relató
rios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, pp. 35-39. 
''2 ARROIO, António José - op. cit., p. 39. 
"3 Decreto n° 1 de 23 de Dezembro de 1899. Pelo Decreto n° 2 da mesma data foram fundidas numa só as duas inspecções escolares, deixando 
assim de existir a Circunscrição do Norte e a Circunscrição do Sul. 
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Data de 1901 a última legislação produzida neste âmbito até ao fim da Monarquia Li

beral 94. O ministro Manuel Francisco de Vargas é o responsável por esse decreto, que tenta 

unificar toda a legislação até então produzida relativa à organização do ensino elementar, 

industrial e comercial e dos vários cursos e disciplinas, professado nas escolas de desenho 

industrial, industriais e preparatórias 95. No aspecto puramente pedagógico, procura-se dar 

maior elasticidade aos programas dos vários cursos e disciplinas, especializando-os ou dan-

do-lhes a faculdade de se especializarem segundo as circunstâncias locais, ao mesmo tem

po que se considera conveniente alargar a criação dos cursos livres96. Este decreto não foi, 

porém, acompanhado de imediato da regulamentação necessária que o pusesse em prática, 

em termos eficazes 97. 

Tentou-se, ainda em 1907, proceder a uma reorganização deste ensino. Para tal, foi 

nomeada uma Comissão, por Portaria de 9 de Setembro de 1907, à qual foi entregue um 

projecto de reorganização do ensino das escolas industriais e de desenho industrial, com o 

objectivo de organizar o «(...) ensino no sentido da sua imediata e natural adaptação às ne

cessidades locais» e com «(...) a aspiração à mais larga e diferenciada especialização das 

várias escolas» 98. Essa Comissão era constituída por António José Arroio, como presidente 

e na qualidade de inspector, e por Carlos Adolfo Marques Leitão e Augusto Patrício Praze

res, como vogais, na qualidade de directores de escolas. Antes de apresentar o projecto de 

reorganização à Comissão, António Arroio reconheceu «(...) que o projecto em questão era 

mais uma concepção fantasista a condenar» " o que o levou a, ao apresentá-lo à Comissão, 

dizer «que julgava prudente pô-lo de lado» 10°. Por razões de vária ordem, os trabalhos fo

ram suspensos, não chegando a Comissão a apresentar os resultados do seu trabalho. 

Terminava assim este período sem que fossem estabelecidas alterações de fundo no ensino 

técnico e sem que este correspondesse às necessidades do país, quer do ponto de vista 

técnico, quer do ponto de vista artístico. António José Arroio a esse propósito comentava 

que «f...; o Estado deixara de aproveitar, fecundar e canalizar os esforços da nação; substi-

tuira-se a ella e governava suppondo-se uma entidade independente, autónoma e superior, 

protegendo-a e sacrificando-se por ella. [...] Seria bom que o Estado deixasse de se sacrifi-

Decreto de 24 de Dezembro de 1901. 
95 O Decreto de 24 de Dezembro de 1901 equipara, para todos os efeitos, os cursos preparatórios para os Institutos Industriais e Comerciais, 
professados identicamente na escola Rodrigues Sampaio de Lisboa e no Instituto do Porto. 
6 O Decreto de 24 de Dezembro de 1901 aponta ainda a possibilidade de, seguindo o exemplo dos países que tiveram de estabelecer escolas 

mistas industriais e comerciais, criar, quando necessário, o ensino da escrituração comercial e noções de comércio nas escolas industriais. 
97 Em 29 de Maio de 1907, o ministro João Ferreira Franco Pinto Castelo Branco promulga um decreto sobre pensões de estudo no estrangei
ro. Algumas dessas pensões destinavam-se a indivíduos habilitados com os cursos técnicos agrícola, comercial e industrial e a professores dos 
respectivos ensinos. Este decreto baseava-se num conhecimento das necessidades do país e deveria ter-se traduzido em óptimos resultados se 
rapidamente não tivesse deixado de ser aplicado. 
''* Portaria do Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria de 9 de Setembro de 1907. 
'w ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 47. 

Id. Ibid., p. 49. 
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car e ao mesmo tempo permittisse que a nação se manifestasse, ou melhor, que elle provo

casse as manifestações da nação, visto que, pelo regime protectoral de longos annos, elle 

conseguira abafar todo o espírito de iniciativa e de autonomia civica. É a nação que tem de 

dizer ao Estado qual a função social que compete ao ensino. São as várias localidades que 

devem formular as suas reclamações nesse sentido; porque só ellas sabem quaes sejam as 

suas necessidades [...] E ao Estado compete attender, satisfazer lealmente e canalizar sci-

entificamente, e não systematica e illusoriamente, essas reclamações. É urgente que deixe

mos de ser, aos olhos estrangeiros, a nação que tem todas as formas mais modernas da 

actividade humana nas paginas innumeraveis da sua legislação, mas nada de real na prática 

da vida nacional productora. [...] Para que pois continuarmos na política de enfraquecimento 

de todos os nossos recursos, fingindo ignorar o que se passa nas outras nações a titulo, 
101 

sempre renovado, de que essas cousas estrangeiras não são applicáveis entre nós?» 

Este caminho não estava a ser trilhado entre nós. Se entretanto procurarmos fazer 

uma comparação com o que se passava no ensino das artes decorativas na Europa, verifi

camos quão estagnado estava o nosso. Tomemos o exemplo da Áustria, modelo que Antó

nio Augusto de Aguiar tentou seguir aquando da criação do ensino do desenho industrial em 

Portugal. 

O ensino das artes decorativas em Viena dividia-se em duas categorias distintas: o 

ensino artístico e o ensino técnico. O primeiro compreendia o Museu de Arte e Indústria e a 

Escola de Artes e Ofícios e o segundo as Escolas de Bordados, de Renda e de Tecelagem. 

Este tipo de ensino não se limitava à cidade de Viena, pelo contrário, estendia-se como afir

ma M.P. Vemeuil «(...) à l'Autriche entière, mouvement encouragé, provoqué même par le 

ministère des Beaux-Arts qui s'intéresse au plus haut point au relèvement artistique des in

dustries locales du pays» 102. O Museu de Arte e Indústria e a Escola de Artes e Ofícios es

tavam reunidos embora funcionassem em direcções diferentes. O Museu não limitava o seu 

papel «(...) à la recherche et à la conservation des chefs-d'oeuvre d'art industriel des temps 

anciens et modernes. [...] Le Musée en lui-même est divisé en deux parties, non séparées 

cependant: l'exposition permanente, et l'exposition temporaire; à celle-ci on doit ajouter les 

expositions circulantes. L'exposition permanente comprend les collections propres du musée, 

tant anciennes que modernes. [...] Mais, à côté des collections de l'exposition permanente, 

se trouve l'exposition temporaire. Là, nous avons à louer l'idée, le principe qui a présidé à la 

formation de cette section, laquelle a un double but d'enseignement, auprès du public aussi 

bien qu'auprès des fabricants. Pour encourager et stimuler le renouvellement de l'art déco-

"" ARROIO, António José - Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 51. 
102 VERNEUIL, M. P. - L 'enseignement des Arts Décoratifs à Vienne. Art et Décoration, Revue Mensuelle d'Art Moderne. Paris: Librairie 
Central des Beaux Arts, 6° Année: 5 (Mai 1902), p. 144. 
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ratif, le musée s'adresse à ceux-ci; il leur offre gratuitement l'autorité de son nom d'abord, 

son hall ensuite, des modèles pour leurs industries enfin. Donc, deux fois par an les fabri

cants sont appelés à exposer des objets ou des ensembles d'art ornamental. [...] le public est 

invité à visiter, et peut acheter les objets exposés, et conçus surtout dans un but pratique. 

Mais [...] le Musée, n'est là que pour provoquer l'exécution de modèles nouveaux par 

/'industrial, assurer um local, couvrir l'exposition de l'autorité de son nom» 

O Museu organizava ainda exposições circulantes de arte decorativa moderna, que 

percorriam 60 centros provinciais, onde eram mostradas as novas produções no campo da 

arte decorativa moderna que tinham sido apresentadas nas exposições de Viena ou que 

provinham do estrangeiro. Esta ideia de estender à província o ensino artístico permitia ao 

artista seguir a evolução artística do seu tempo e estar ao corrente da produção moderna, 

contribuindo assim para renovar as indústrias locais e fazê-las prosperar . Esse objectivo 

era posto em prática através de duas vias: o aperfeiçoamento técnico e a renovação dos 

modelos. Para a renovação dos modelos, foi criado um gabinete de desenho no Museu, que 

fornecia gratuitamente às escolas todos os modelos de que elas tinham necessidade 

Na Escola de Artes e Ofícios, o ensino ministrado assentava em dois princípios fun

damentais: o estudo simultâneo para cada aluno do desenho, da modelação e da arquitectu

ra e a existência, junto dos ateliers teóricos (onde os alunos tinham que assistir a cursos de 

perspectiva, história dos estilos, anatomia, história de arte, escrita ornamental e química 

aplicada), de ateliers práticos 107. Logo que se tornavam suficientes os conhecimentos gerais 

adquiridos nas três artes (desenho, modelação e arquitectura), o aluno era autorizado pelo 

seu professor a seguir um curso prático, especializando-se em determinado ramo de arte de 
1 Ofl 

acordo com as suas aptidões, continuando, no entanto, os seus estudos de composição 

Verneuil comenta relativamente ao ensino das artes decorativas que: «(...) nous devons y 

louer surtout le sens pratique qui y domine le souci constant de faire prospérer l'art ornamen

tal et d'armer les élèves pour la production industrielle» deixando no ar uma interrogação 

pertinente «(...) n'est pas là le vrai chemin? et n'est-il pas préférable, aussi bien pour l'art que 

pour les individualités, de faire des artisans, des producteurs en un mot, plutôt que des théo-

",:' VERNEUIL. M. P. - L enseignement des Arts Décoratifs à Vienne. Art et Décoration. Revue Mensuelle d'Art Moderne. Paris: Librairie 
Central des Beaux-Arts, 6° Année: 5 (Mai 1902), pp. 145-148. 
104 Id, Ibid. pp. 148-149. 
1,15 As escolas provinciais foram criadas para formar hábeis trabalhadores, os melhores dos quais eram enviados para Viena, onde faziam o seu 
aperfeiçoamento técnico para depois voltarem para exercerem as funções de professores nas suas escolas de origem. 
"16 VERNEUIL, M. P. - op. cit., p 149. 
107 Id., Ibid, pp 156-157. 
'"* O professor era moralmente responsável pelo seu aluno, a quem devia seguir, estudar, dirigir, dando-lhe um programa especial destinado a 
cultivar as suas qualidades próprias, no respeito pela sua individualidade. O professor e o aluno estavam em contacto constante no ateliei 
privado do professor, onde este trabalhava ao lado dos alunos podendo dar-lhes a cada instante conselhos e acompanhá-los. In VERNEUIL, 
M. P. - op. cit., p 158. 
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riciens, des dessinateurs ayant peut-être une belle culture artistique, mais incapables de réa-
o 109 

liser une oeuvre par eux conçue?» 

Continuávamos arredados do que se fazia na Europa, sem sermos capazes de en

contrar uma via que, não desprezando as novas formulações estéticas, incentivasse o de

senvolvimento qualitativo das artes aplicadas pela via do desenho e da ligação às especifici

dades das indústrias locais, criando escolas com equipamento e pessoal docente qualifica

do, apostando nos museus como forma de contribuir para a educação do gosto, saindo de

finitivamente da alçada das Academias de Belas-Artes, como preconizava Joaquim de Vas

concelos, pese embora o fraco desenvolvimento industrial do país, o desinteresse dos indus

triais e da maioria das suas organizações e o sombrio panorama artístico português fechado 

às inovações. 

Ia República 

Os governos monárquicos tinham dado prioridade ao desenvolvimento material, rele

gando para segundo plano o desenvolvimento cultural do país. O programa republicano 

apontava na direcção oposta - os estudos sobre cultura, instrução e pedagogia interessavam 

a um número cada vez mais vasto de pessoas. Como exemplo das preocupações no campo 

da pedagogia, apontamos a publicação em 1876 da Cartilha Maternal de João de Deus «(...) 

onde se introduzia um método de ensinar a 1er assas revolucionário[...]. [Um] novo sistema 

analítico e intuitivo, [...] mereceu os aplausos da maioria dos educadores progressistas e 

tornou-se uma espécie de bandeira para os propagandistas culturais republicanos» 

Neste período, poderemos verificar no campo pedagógico, uma maior abertura face ao exte

rior, apostando-se na necessidade de trocar experiências e partilhar dos avanços obtidos 

nesta matéria. Para lá do sistema oficial de educação, o período republicano assistiu a um 

desenvolvimento cultural, especialmente marcante nos campos do ensino livre e na difusão 

da cultura pelo povo. De Norte a Sul, surgiram cursos públicos e livres de todos os tipos e a 

todos os níveis, organizaram-se, muitas vezes por iniciativa de associações culturais ou ou

tras, conferências e outras manifestações de cultura popular. Dessas associações salienta

mos pelo seu papel relevante, as universidades livres, fundadas em 1912, as universidades 

populares, fundadas em 1913 em Lisboa e no Porto e a Renascença Portuguesa, associa

ção literária, fundada no Porto em 1912. Na arte multiplicaram-se as exposições, sobretudo 

de pintura, e criaram-se em vários pontos do país museus regionais e locais. Os arquivos e 

as bibliotecas sofreram reformas, tendo-se construído arquivos distritais em cada capital de 

'"" VERNEU1L. M. P. - L enseignement des Arts Décoratifs à Vienne. Art et Décoration, Revue Mensuelle d'Art Moderne. Paris: Librairie 
Central des Beaux Arts, 6° Année: 5 (Mai 1902), p. 164. 
"" MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal. Lisboa: Palas Editores, 1974. Vol. Vil, pp. 226-227. 
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distrito, e aberto salas de leitura infantil em diversas bibliotecas públicas. Por acção das uni

versidades livres, criaram-se ainda desde 1922 bibliotecas ao ar livre em jardins públicos. 

Tudo isto no entendimento de que a educação e a divulgação cultural constituíam pilares 

fundamentais para «o progresso e sobrevivência da nação» 

Entra-se no período republicano, sem que o ensino técnico consiga contribuir eficaz

mente para o progresso da indústria nacional. Este facto é reconhecido em 1911 pelo minis

tro Brito Camacho que afirma «(...) o nosso atraso provém apenas da insuficiência do nosso 

ensino técnico, insuficiência que ontem era um mal e hoje é um perigo, dada a luta de com-
112 

petência que era e é preciso suportar na concorrência dos mercados de todo o mundo» 

Face a esta constatação, procede em Setembro de 1911 a uma reorganização do ensino 

técnico, tentando assim contribuir para o progresso da indústria nacional113. Reconhece que 

as escolas industriais eram deficientes quer em termos de instalações e apetrechamento, 

quer em dinamismo pedagógico. Por isso, e dadas as dificuldades de sustentar, neste cam

po, um ensino de qualidade, entendeu ser necessário eliminar algumas e refundir as restan

tes. 

O ministro José de Matos Sobral Cid vai em 1914 proceder à publicação de dois de

cretos, no sentido de efectuar algumas alterações no ensino. Começa por decretar que os 

objectos pertencentes ao Museu Industrial do Porto, extinto por Decreto de 23 de Dezembro 

de 1899, ficassem pertencendo ao Instituto Industrial e Comercial do Porto, constituindo mu

seu dessa escola 114. Em 1915, « (...) é reconstituído o Museu Industrial e Comercial do 

Porto, o qual funcionará independentemente da direcção do Instituto Industrial e Comercial, 

mas sob a superintendência directa do Ministério da Instrução Pública»_ 

Em Julho de 1914, procedeu à publicação de um diploma em que são feitas algumas 

modificações na organização do ensino industrial 116. A mais importante prende-se com a tão 

esperada e tardia criação de escolas de arte industrial aplicada. Cria-se uma Escola de Arte 

Aplicada 117 «(...) na cidade do Porto, cujas tradições artísticas e industriais convém fortale

cer e orientar, aproveitando como núcleo as cadeiras de pintura e escultura decorativas até 

aqui ligadas ao Instituto Industrial e Comercial» 118. O princípio da adaptação do ensino às 

' " MARQUES, A. H. de Oliveira - História de Portugal. Lisboa: Palas Editores, 1974, Vol. VII, pp. 232-233. 
112 Decreto de 1 I de Setembro de 1911. 

'' Idem. 
114 Decreto n°445 de 25 de Abril de 1914. 
115 Lei Orçamental do Ministério da Instrução Pública n° 410 de 31 de Dezembro de 1915, Art". 82°. 
'"' Decreto n° 637 de 9 de Julho de 1914. 
117 De acordo com o Art0. Io deste Decreto, «esta escola leccionará as disciplinas de: desenho especializado, modelação e ornamento arqui
tectónico, para pedra, ferro e estuquei desenho especializado, modelação e ornamento aplicado a ourivesaria e faianças; desenho especiali
zado e pintura de ornamento aplicado a tecidos e papeis pintados, decoração mural e decoração do livro; desenho decorativo especializadt 
para mobiliário e sua execução oficinal (talha). Todas eslas disciplinas terão a duração de dois anos». De acordo com o § Io do Art". 1" «são 
separadas do antigo Instituto industrial e Comercial do Porto as disciplinas de pintura decorativa e escultura decorativa, passando os res
pectivos professores a reger duas das disciplinas a que se refere o Art". IV 
"* Decreto n° 637 de 9 de Julho de 1914, Primeiro Considerando. 
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necessidades sociais, e consequente aproveitamento das potencialidades em termos de 

equipamento e pessoal docente das escolas já instaladas, leva a que se considere a «(...) 

conveniência de restaurar e desenvolver o ensino da serralharia de arte e de aproveitar os 

recursos da instrução em diversos ramos profissionais que algumas escolas de frequência 

intensa» já possuíam 119. Ao mesmo tempo que se entende que os trabalhos oficinais desi

gnados na organização de 24 de Dezembro de 1901 por "Lavores Femininos" devem subdi-
120 

vidir-se, sendo vantajoso especializar as secções de modista de vestidos e a de florista 

Pelo Decreto n° 2027 de 5 de Novembro de 1914, a Escola de Arte Aplicada, passou 

a denominar-se Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis. 

O Decreto n° 2609 E de 4 de Setembro de 1916 do ministro Pedro Martins aponta a 

«(...) necessidade absoluta, reconhecida de há muito tempo, de regulamentar a organização 

do ensino elementar, industrial e comercial, aprovado por Decreto de 24 de Dezembro de 

1901, modificado, nalgumas das suas disposições, por outros decretos posteriores» 

O Regulamento aprovado por este decreto cria várias designações para os estabele

cimentos de "instrução elementar, industrial e comerciar, ficando estes vocacionados para 

áreas mais específicas. Os estabelecimentos de ensino elementar industrial ficam organiza

dos deste modo: as escolas de desenho industrial são «destinadas a ministrar o ensino de 

desenho geral elementar e de todos ou de algum dos ramos de desenho industrial e, ex

cepcionalmente, o ensino profissional»; as escolas industriais deverão ministrar, «além do 

ensino de desenho, os conhecimentos teóricos necessários a operários e aprendizes e o 

ensino profissional»; as escolas preparatórias têm como objectivo «ministrar o ensino geral e 

aplicado, preparatório para as carreiras industriais e comerciais e para a admissão ao Institu

to Industrial e Comercial do Porto e à Escola de Construções Indústria e Comércio»; as esco

las de arte aplicada são «destinadas ao ensino especializado de algumas artes industriais» 
122 

Neste decreto, procura-se ainda corresponsabilizar as organizações industriais no 

cumprimento dos objectivos fixados para este tipo de ensino, ao mesmo tempo que se esta

belece algum controlo sobre o funcionamento e rentabilidade das escolas, determinando que 

aquelas que por um período de 3 anos não tiverem, em dois anos sucessivos, frequência 

suficiente, serão transferidas ou suprimidas. Neste pressuposto, o Decreto n° 3752 de 3 de 

"'' Decreto n° 637 de 9 de Julho de 1914, Considerando. 
1211 idem, Considerando. 
121 Decreto n° 2609-E de 4 de Setembro de 1916, Preâmbulo. Este Decreto aprovou o Regulamento das escolas de ensino industrial e corn. 

122 Regulamento das escolas de ensino elementar industrial e comercial, aprovado pelo Decreto n° 2609-E de 4 de Setembro de 1916. Lis 
boa: Imprensa Nacional, 1916. 
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Janeiro de 1918 suprimiu a Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, transitando o seu pes

soal docente e os cursos para a Escola Industrial Infante D. Henrique. 

A única grande reforma do ensino técnico durante a Ia Republica é decretada, em fi

nais de 1918, por João Alberto de Azevedo Neves 123. Este diploma contém uma resenha 

histórica sobre o desenvolvimento do ensino técnico em todos os seus graus, acompanhada 

de uma base doutrinal muito elaborada. Essa base doutrinal assenta em vários pilares, de 

que destacamos apenas os que mais directamente estão relacionados com este trabalho. 

Azevedo Neves começa por reconhecer que «(...) o espírito da nossa legislação é descone

xo e vário. Não se descortina facilmente o desenvolvimento progressivo de uma ideia ou de 

um plano assente sobre definidos princípios sociais e pedagógicos[...]. Não é abrindo esco

las, importando mestres do estrangeiro e ainda menos por se modificarem constantemente 

leis e programas, gue se integra e infiltra o ensino e educação na alma rude do povo» 

Não deixando de reconhecer que na legislação anterior existiram diplomas bem elaborados, 

refere contudo que «(...) a uma ideia rasgada, a um pensamento moderno, corresponde uma 

aplicação defeituosa, uma falta de persistência e de continuidade, uma inércia perturbante e 

asfixiante» 125, o que fez com que as escolas criadas não tenham correspondido às necessi

dades práticas. Por outro lado, critica "a imitação do estrangeiro, o figurino da importação" 

por considerar que um ensino que pode ser excelente em França, em Inglaterra, na Suiça ou 

na América não pode produzir iguais resultados entre nós porque «(...)as nossas condições 

etnológicas não se assemelham, a nossa civilização é outra, e nós somos por tantos modos 

diversos e diferentes» ne. Para Azevedo Neves, Emídio Navarro ao organizar um plano edu

cacional coerente, foi o mais avançado legislador; contudo, reconhece que a sua obra não 

foi secundada de forma eficaz. Assim, e relativamente à contratação de professores estran

geiros, critica a sua demorada permanência em Portugal, referindo que «(...) a acção de 

professores estrangeiros, susceptível de ser eficaz, utilíssima em certos ramos científicos, 

não deve ser muito demorada em arte e com artes industriais, guando um país procura 

manter-se fiel à sua tradição e deseja aprimorar o gosto gue é seu»'127. Reconhece ainda 

que, após Emídio Navarro, houve a preocupação «(...) de economizar uns poucos e magros 

contos de réis em vez de se procurar levar o ensino técnico elementar cada vez mais longe». 

Isto prova que «não se soube criar a sua necessidade» e que se deve «integrar o ensino no 

espírito popular, adaptá-lo às condições do nosso meio, difundi-lo o mais possível». Na sua 

123 Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918, publicado no Diário do Governo, 1 série, n° 263 de 5 de Dezembro de 1918. 
124 Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte III do Relatório. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918, pubh 
do Governo, I série, n° 263 de 5 de Dezembro de 1918. 
"' Idem. 
' Idem. 

Idem. 
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óptica, o ensino deve estar voltado para a indústria moderna, sem descurar que, como refe

ria José Pessanha, «(...) as indústrias populares e tradicionais são o documento mais genuí

no e mais autêntico do génio estético dum povo, e nelas deve inspirar-se, para ser fecunda e 

perdurável, toda a tentativa de ressurgimento artístico e industrial»na. Azevedo Neves en

tendia ser necessário «(...) edificar um Portugal novo, um Portugal que represente no futuro 

um papel digno dos brilhantes feitos do nosso passado», permitindo pela industrialização e 

comercialização dos produtos «combater no nosso próprio mercado os artigos similares vin-
129 

dos de fora» e até «penetrar nas praças estrangeiras» 

Este decreto determina que o ensino técnico industrial se destina a preparar o ingres

so nas carreiras da indústria e a ministrar aos indivíduos que já entraram nessas carreiras os 

conhecimentos que lhes faltam. Esse ensino deverá ser dado em: escolas de artes e ofícios; 

escolas industriais; escolas preparatórias; escolas de arte aplicada; institutos industriais e no 

Instituto Superior Técnico 130. As escolas de artes e ofícios destinavam-se ao ensino elemen

tar, de forma prática e acessível, a indivíduos que exerçam profissões artísticas ou indus

triais e que não tenham adquirido os conhecimentos gerais dados pela instrução primária e 

até mesmo aos que sejam analfabetos 131. As escolas industriais preparariam aprendizes 

através de cursos de aprendizagem e operários através de cursos de aperfeiçoamento. As 

escolas preparatórias tinham como objectivo ministrar o ensino geral e aplicado, preparatório 

para as carreiras técnicas e para admissão nos institutos industriais e comerciais. As escolas 

de arte aplicada destinavam-se ao ensino especializado de artes industriais . Estas esco

las deveriam «ministrar o ensino do desenho especializado e o oficinal necessário aos artis

tas das artes industriais» 133. Por esta reorganização do ensino, a Escola de Arte Aplicada 

Soares dos Reis voltou a ter autonomia. 

Junto de cada escola industrial, preparatória ou de arte aplicada foi criada uma Co

missão de Aperfeiçoamento de Ensino, «(...) composta pelo director da escola, que presidirá, 

por um professor eleito pelo conselho escolar que desempenhará o cargo de secretário e por 

três vogais escolhidos pelo Governo de entre os sócios de associações industriais ou profis

sionais da localidade ou dentre os indivíduos que nela exerçam ou exerceram uma profissão 

,2S PESSANHA, José - Tapeies de Arraiolos. O Arqueólogo Português. Vol. 6 (1906), p. 189. Citado no Relatório do Decreto n° 5029 de 5 de 
Dezembro de 1918. . m i o 
129 Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte IV do Relatório. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918. 
131 ^ ^ ' í ^ i í ^ a - l i / e C o n i e w t e t Parte II, Cap. II, Art". 12°. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918. De acordo com 
o Art» 13" as escolas de artes e ofícios serão criadas a pedido: a) dum fabricante, ou de grupos de fabricantes, ou de associações industriais de 
patrões ou'de operários; b) de associações locais de turismo ou de melhoramentos; c) de corporações administrativas. O Art". 15 determina 
que estas escolas poderão ser criadas por proposta de chefes ou directores de oficinas do Estado ou dos directores das escolas e institutos 
industriais ou comerciais ou pelo governo, quando se reconhecer necessário. 
152 Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte II, Cap. Ill, Sec. I, Art". 23°. In Decreto n» 5029 de 5 de Dezembro de 1918. 

'" Idem. 
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industrials 134. Esta Comissão, entre as várias funções de que foi incumbida, teria a obriga

ção de se ocupar da colocação dos alunos no mercado de trabalho e de dar parecer acerca 

dos programas dos cursos especiais. 

O ensino ministrado nos cursos de aprendizagem das escolas industriais passa a ser 

constituído por três graus: «(...) grau preliminar, destinado a estabelecer a ligação entre a 

escola primária e o grau geral; grau geral, destinado à formação de aprendizes; grau com-
135 

plementar, destinado à formação de operários, aos quais será concedida carta patente» 

O ensino ministrado nos cursos de aperfeiçoamento das mesmas escolas, e destinado a 

operários que pretendam aperfeiçoar os seus conhecimentos ou adquirir instrução, será 

constituído por disciplinas de especialização, cuja natureza dependerá da localidade onde se 

encontrar a escola 1 . 

Este diploma cria ainda em Lisboa uma Escola Normal, com o objectivo de preparar 

os professores para o ensino do desenho nas escolas de artes e ofícios, industriais, e esco

las de arte aplicada. Em Fevereiro de 1920, é publicado o Regulamento da Escola Normal 

de Lisboa, com os objectivos já enunciados 137. O ensino ministrado nesta Escola Normal 

divide-se em duas secções: «fa secção de desenho exacto ou rigoroso, destinada à prepa

ração do professorado para o ensino de desenho mecânico e de construção arquitectónica; 

2a secção de desenho livre ou artístico, destinado à preparação do professorado para o en

sino de desenho geral elementar, decorativo, modelação e pintura» 

As reformas estabelecidas no período da República, 1916-1918, confiando o ensino 

médio a três tipos de escolas então criadas, as industriais, as escolas de arte aplicada e as 

escolas de artes e ofícios, não trouxeram, contudo, nenhuma alteração ao estatuto subalter

no do ensino industrial ou afirmação do seu papel na criação artística. Continuava-se, nas 

palavras de Rui Afonso Santos, «(...) a distinguir os "ofícios" das "artes", aliás mediocremen-

te cultivadas como logo o demonstram as exposições das escolas de Arte Aplicada, rotinei

ras e amadorísticas. Menos que por estas escolas, o gosto do público formava-se pelas mo

das internacionalizadas impostas pela oferta comercial»139. É interessante verificarmos que, 

113 

J Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte II, Cap. III. Sec. I, Art". 23°. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918. 
» Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte II, Cap. Ill, Sec. II, Art». 33°. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918. Sobre 

cartas patentes o mesmo Decreto determina: «Art0. 67" O Estado concederá cartas patentes de capacidade projissional aos indivíduos dos 
dois sexos que hajam completado IS anos de idade e que provem haver tido uma prática de. pelo menos, três anos na indústria e que satisfa
çam a um exame. , 
Art". 71 "A Direcção Geral do Ensino Industrial e Comercial organizará cursos especiais para habilitação de operários que pretendam obter 
carta patente efará a devida propaganda desses cursos junto das associações industriais de classe, operários e patrões. 
Art° 76° O Estado dará preferência, nas suas oficinas e obras, aos operários que possuam a carta patente.)) 
Parte II, Cap. VI - Das Cartas Patentes. In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918, publicado no Diário de Governo, I série, n° 263 de 3 de 
Dezembro de 1918. 
136 Organização do Ensino Industrial e Comercial, Parte II, Cap. Ill, Sec. II, Art». 40". In Decreto n° 5029 de 5 de Dezembro de 1918. 
137 Regulamento da Escola Normal para o Ensino do Desenho de 23 de Fevereiro de 1920. 
13s Idem, Art". 3°. , , » 
139 SANTOS, Rui Afonso - O Design e a Decoração em Portugal. 1900-1994. In PEREIRA, Paulo (dir.) - Historia da Arte Portuguesa. 
Barcelona: Círculo de Leitores, 1995, Vol. Ill, p. 443. 
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em 1924, Leal da Câmara, num discurso proferido na Escola Industrial Fonseca Benevides 

de Lisboa, onde era professor, ao questionar-se sobre a importância da Arte Industrial e a 

proporção que deve assumir junto dos alunos e nas escolas industriais, insurgia-se contra 

aqueles que face ao conceito de Arte defendida por William Morris, Proudhon, Prosper Mé

rimée, Melchior de Vogué, entre outros, continuavam a afirmar que «a arte é uma cousa à 

parte» 140. No entanto, reconhece que a «(...) educação estética que deve ministrar-se, tem 

de ser elementar, porque os conhecimentos gerais dos discípulos, elementares são, e tam

bém porque não é o fim destas escolas o produzirem Artistas», não esquecendo que os ofí

cios «que demandam a arte [...] necessitam a compreensão do tempo em que vivemos e 

das suas características estéticas» U1. Continuava presente a ideia de que estas escolas 

deveriam contribuir para o progresso da nossa indústria, competindo com a reconhecida 

superioridade dos produtos industriais estrangeiros que afluíam a Portugal e até, plagiando 

Azevedo Neves, «penetrar nas praças estrangeiras». Estas escolas estariam vocacionadas 

para o fazer? Na opinião de Leal da Câmara «(...) é às escolas industriais que cabe a honra 

e a missão de abrir o caminho neste ramo de ensino de Arte Industrial, já que não existe em 

Portugal uma Escola de Artes Decorativas. Essas escolas determinaram, nos outros países, 

toda a grande transformação da vida moderna. A comodidade, o conforto e o luxo das gran

des cidades, uma parte das suas indústrias e do seu comércio de exportação, são baseados 

nas transformações da matéria-prima em objectos úteis de mil formas diferentes» 

Durante o período da República, a indústria assumia um peso, ainda reduzido, na 

vida económica portuguesa. Contudo, com a I Guerra Mundial e nos anos que se lhe segui

ram, a indústria portuguesa, apesar das dificuldades causadas pela falta de transportes, su

bida no custo das matérias-primas e reivindicações sociais, registou um progresso assinalá

vel 143. Mas o fomento industrial do país achava-se condicionado por vários factores, no

meadamente a preparação de quadros dirigentes e de operários especializados. Conforme 

referem Oliveira Marques e Fernanda Rollo, «(...) das escolas industriais, industriais e co

merciais e de artes e ofícios, cujo número e frequência foram sempre em aumento durante o 

período republicano, é que iam saindo umas centenas de diplomados, cada ano. Mas a sua 

preparação, muito mais teórica do que prática, não permitia especializações rápidas nem 

aquele enquadramento técnico firme de que a novel indústria portuguesa carecia se quises-

u" CÂMARA, Leal da -A Arte nas Escolas Industriais, Oração de sapiência pronunciada no dia 12 de Outubro de 1924 na Esc 
Fonseca Benevides. Lisboa: Oficinas da Secção de Publicidade do Museu Comercial, 1925. p. 9. 
141 Id. Ibid, p. 9. 
111 Id. Ibid. p. 12. . „ . . , . . . 
143 MARQUES, A. H. Oliveira e ROLLO, Fernanda - O Surto Industrial. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. Oliveira (d.r.) -
Monarquia para a República. Lisboa: Editorial Presença, 1991, Vol XI, pp. 128-131. 
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se pular para a frente. Embora se preconizasse a criação de escolas-oficinas onde, a um 

mínimo de teoria, se somasse um ensino artesanal eficiente e apto a preparar futuros técni-
145 

cos de indústria, elas eram quase inexistentes» 

Os legisladores procuravam criar escolas de artes aplicadas e de artes e ofícios, des-

ligando-as das academias, revitalizando os museus industriais, impondo, de certa forma, um 

novo estilo baseado na "inspiração nacional', ao mesmo tempo que criavam estruturas para 

formar professores. Mas seria possível recuperar o nosso atraso, quando continuávamos 

presos a princípios já ultrapassados? A concepção do compromisso entre a Arte e a Técnica 

findara com o século XIX. Jonh Seddings, arquitecto inglês, que é associado com a tradição 

Ruskin-Morris, exprimia-se claramente a favor da máquina e da sua relação com as artes 

industriais. Charles Robert Ashbee, que vinha já debatendo este problema desde 1890, 

considerava que «(...) a civilização moderna assenta na máquina e nenhum sistema, para 

doação, ou encorajamento, ou ensino da arte, que o não reconheça, pode ser um sistema 

sério» 146. De facto, o movimento das Arts and Crafts poderia considerar-se já" histórico", a 

sua linguagem formal respondia a um grupo pequeno e exclusivo, ao mesmo tempo que a 

sua concepção dispendiosa e a sua dependência do produto manufacturado a tornavam 

incapaz de satisfazer as necessidades sociais da nova época. Como referia Madsen, «(...)o 

século XX não precisava de pintores e escultores - precisava de designers treinados e tecni

camente inspirados, capazes de enfrentar a produção em massa e os problemas propostos 

pelos novos materiais» 147. A nossa atitude para com os aspectos industrial, estilístico e so

cial da arte aplicada estava, por todo o percurso que temos vindo a analisar, longe destes 

novos entendimentos. 

Ditadura e Estado Novo 

O Estado Novo irá procurar moldar a sociedade civil com novos valores, educando-a 

e formando-a numa moral nacionalista, corporativa e cristã, empreendendo «.{...)um trabalho 

sistemático de imposição autoritária desses valores a todos os principais sectores da vida 

social, através de medidas institucionais consagradoras de uma pretendida unicidade políti-

co-ideológica. A saber: [...] orientação ideológica do ensino, sobretudo a nível primário e 

secundário, com o estabelecimento, principalmente após as reformas de Carneiro Pacheco 

na "educação nacional", em 1936, de programas de ensino rigidamente politizados, com sa-

144 «Um dos poucos exemplos deste género de ensino fora a Escola-Oficina n° I. criada em Lisboa em 1905. e considerada, no seu tempo, 
modelar ao nível internacional. Havia outros exemplos menos felizes, mas tudo não passou de uma gota de água no imenso deserto do ensine 
português da época». MARQUES, A. H. Oliveira e ROLLO, Fernanda -O Surto Industrial. In SERRÃO, Joel e MARQUES, A. H. Oliveira 
(dir.) - Portugal da Monarquia para a República. Lisboa: Editorial Presença, 1991, Vol XI, p. 119. 
145 MARQUES, A. H. Oliveira e ROLLO, Fernanda - op. cit., p. 119. 
I4'' MADSEN, S. Tschudi - Art Nouveau. Porto: Editorial Inova, 1967, p. 47. 
147 Id. Ibid., p. 48. 
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neamento político dos corpos docentes e adopção de "livros únicos" oficiais - a partir da revi

são constitucional de 1935 o ensino público passa a estar constitucionalmente vinculado aos 

"princípios da doutrina e moral cristãs"; - enquadramento político-ideológico da juventude das 

escolas numa organização miliciana - a Mocidade Portuguesa criada pela reforma de 1936 

de inscrição obrigatória e potencialmente monopolizadora de todas as actividades circum-

-escolares; [...] adopção de uma "política do espírito", isto é, de uma orientação oficial para a 

cultura e as artes, explicitamente destinada a "educar o gosto dos portugueses" no culto de 

valores estéticos e ideológicos modelares, apresentados e divulgados pela propaganda do 

estado a cargo do Secretariado da Propaganda Nacional (SPN) criado logo em 1933» 148. 

Segundo António Nóvoa, na primeira fase (1930-1936)149 da política educativa deste 

período «(...) parece estar sempre presente: o desmantelar das concepções, das represen

tações e das práticas da escola republicana. A atitude sistemática de demolição da arquitec

tura educativa republicana manifesta-se com particular incidência em duas áreas - chaves do 

sistema educativo: a administração do ensino e a formação de professores» 

Prova disso mesmo é a primeira reforma a reorganizar o ensino técnico, no período 

da ditadura, elaborada pelo ministro Gustavo Cordeiro Ramos151. No preâmbulo do Decreto 

faz-se referência à última reforma (1918), considerando-se que «(...)a sua regulamentação 

foi pouco feliz, por não ter acentuado suficientemente o cunho de profissionalidade que seria 

para desejar. Posta em vigor, embora nem todas as suas disposições fossem cumpridas, o 

tempo fez sentir que muitas não correspondiam às exigências deste ensino e que outras não 

logravam êxito por deficiências de material e de pessoal, nem sempre recrutado, como con

vinha, entre profissionais. Por um lado, a falta de regras definidas para o recrutamento de 

professores, pois só para os de desenho se criara a respectiva Escola Normal; por outro, a 

política local, ao sabor dos interesses dominantes, permitiram a criação de um certo número 

de escolas falhas de condições de vida (sem edifícios adequados, sem oficinas, sem pes

soal docente idóneo), vindo dificultar o funcionamento de outras que já tinham atingido um 

grau de desenvolvimento que exigia, em presença de uma população escolar sempre cres

cente, um aumento de recursos que assim lhes foram cerceados»152. Assim, este decreto 

I4K ROSAS, Fernando - O Estado Novo (1926-I974).\n MATTOSO, José (dir.) - História de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994, 

149 Segundo António Nóvoa, a política educativa neste período desenvolve-se em très fases: a 1° fase de 1930 a 1936; a T fase de 1936 a 1947 
e a 3» fase de 1947 a 1960. Veja-se NÓVOA, António -A Educação Nacional. In ROSAS, Fernando (coord.) - Portugal e o Estado Novo 
(1930-1960). Lisboa: Editorial Presença, 1992, Vol. XII, pp. 455-461. „ , „ , , - . c ,• - , 
150 NÓVOA, António -A Educação Nacional. In ROSAS, Fernando (coord.) - Portugal e o Estado Novo (1930-1960). Lisboa: hditonal 
Presença, 1992, Vol. XII, pp. 457. 
151 Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930, publicado no Diário do Governo, 1 série, n° 128 de 4 de Junho de 1 « 0 . 
" 2 Idem, Preâmbulo. 
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«procura reunir num único diploma toda a legislação sobre ensino técnico-profissional, pon-
153 

do termo às deficiências, erros, confusões e contradições existentes» 

O ensino técnico-profissional aparece com o objectivo de preparar indivíduos de am

bos os sexos para as carreiras da indústria ou do comércio, e passa a ser efectuado em es

colas industriais e comerciais. O ensino processado nestas escolas visava em especial a 

preparação profissional, obtida em aulas teóricas, práticas, experimentais, de desenho, em 

oficinas e escritórios, mas sem descurar a educação geral considerada indispensável. O 

ensino industrial passa a ter como princípios pedagógicos a educação plástica, a educação 

geral do espírito e científica e a educação profissional. A organização dos cursos foi feita 

tendo em vista o meio onde a escola funcionava, as características das profissões e o de

senvolvimento das indústrias locais. Estabeleceu-se como habilitação mínima para a entrada 

nas escolas o exame do 2o grau e como idade os doze anos, tentando impedir, deste modo, 

o acesso a estas escolas de indivíduos analfabetos ou semi-analfabetos. 

Quanto às escolas de arte aplicada, «(...)provavelmente mal instituídas quanto à sua 

organização e funcionamento, tornando-as dependentes de outras escolas industriais, e utili-

zando-as apenas como curso de aperfeiçoamento, deu-se-lhes uma expressão de realidade 

e finalidade-» 154. Neste pressuposto, a Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, existente 

na cidade do Porto, é anexada à Escola Industrial de Faria Guimarães, passando esta a de-

nominar-se Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada). Quanto às escolas de artes e 

ofícios, «transformaram-se em industriais, por se reconhecer que não é possível ministrar o 

ensino profissional a analfabetos» 

Estabeleceram-se neste decreto novos processos de selecção para o pessoal docen

te, ficando a admissão dos professores condicionada a habilitações adequadas, e fazendo-

-os passar por um centro de estudos que lhes imprimisse o conhecimento da pedagogia das 

profissões. Ficou decretado que em diploma especial iria ser fixada a organização e regula

do o funcionamento da Secção Técnica da Escola Normal Superior ou organismo equivalen

te 156. 

Em Outubro de 1931, o ministro Gustavo Cordeiro Ramos procura introduzir disposi

ções de carácter pedagógico, nomeadamente no que se refere à composição dos cursos, 

distribuição de disciplinas e número de horas de aulas, sem que as linhas gerais da doutrina 

traçada pelo Decreto n° 18 420 tivessem sofrido alterações, mas apenas algumas correc

ções, que procurassem assegurar a sua perfeita execução157. Tais ajustamentos são fruto 

153 Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930, publicado no Diário do Governo, I série, n° 128 de 4 de Junho de 1930; Preâmbulo. 
Idem. 

155 , , Idem. 
' Idem. 

|S7 Decreto n° 20 420 de 21 de Outubro de 1931, publicado no Diário do Governo, I série, n° 243 de 21 de Outubro de 1931. 
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do trabalho de reflexão da Comissão Permanente de Legislação do Ensino Técnico-

-Profissional, criada pelo Decreto n° 18 420158. Esta comissão tinha como objectivo recolher 

e estudar as indicações e opiniões dos directores e conselhos escolares das escolas, contri

buindo deste modo para o progresso do ensino sob o ponto de vista pedagógico e do aper

feiçoamento dos serviços. 

A necessidade de reorganização do ensino técnico 159, legalmente formulada há vá

rios anos, foi, inicialmente, de ordem puramente administrativa, consequência dos princípios 

gerais colocados pelo Estado Novo, na base de todos os serviços públicos. Surgindo apenas 

quatro anos após se ter procedido à remodelação do ensino técnico-profissional e médio, 

não podia significar a condenação da orgânica pedagógica existente. A muitos dos cursos 

criados em 1931 não tinham sido ainda conferidos os primeiros diplomas. Era portanto cedo 

de mais para se fazer um juízo, devidamente justificado, sobre a reforma anterior; porém, no 

relatório que precedia esse decreto eram apontadas algumas directrizes. Referia-se a respei

to das escolas industriais que se tinha encontrado «(...)em escolas médias exagerada valo

rização do respectivo ensino e, por consequência, demasiadas exigências quanto ao profes

sorado. Nalgumas, em ensino meramente elementar, estão ocupados mestres de categoria 

muito superior, que melhor se aproveitariam noutras funções»160. Estas afirmações conduzi

ram a que, em 1936, o Eng° Nobre Guedes manifestasse a sua inquietação face ao afasta

mento previsível da nova reforma relativamente à de 1930, nomeadamente quando se afirma 

que «o ensino de operários é meramente elementar», que «e/e tem entre nós exagerada 

valorização» e que «os seus professores têm categoria superior à que deviam te/V61. Rela

tivamente ao primeiro aspecto, Nobre Guedes refere que a óptica do legislador enferma de 

uma «falsa ideia do operário analfabeto, executante inconsciente», para mostrar de seguida 

que em todo o mundo culto «(...) a admissão às escolas profissionais se faz entre os treze e 

os quinze anos, depois do ensino primário obrigatório até esta idade, ou depois da frequên

cia de escolas intermédias de preparação pré-profissional. Isto quer dizer que a escola pro

fissional recebe uma matéria prima em perfeitas condições de trabalho, com uma cultura 

geral superior ao nosso primeiro ciclo, dos liceus e uma cultura plástica muito superior, que 

leva, em regra, três a quatro anos a completar a sua formação». Entre nós, a situação é dife

rente: «(...) o ensino primário deixa os alunos aos onze anos, e o ensino profissional toma-os 

aos doze anos, precocemente, sem preparação capaz e sem desenvolvimento físico e 

Art". 340° «£ criada junto da Direcção Geral do Ensino Técnico uma Comissão Permanente de Legislação do Ensino Técnico Profissio
nal, composta de três membros, que terá por objectivo averiguar da aplicação da legislação existente, recolhendo os elementos que a prática 
forneça como indicação para futuras alterações a introduzir nas disposições em vigor». In Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930, publica
do no Diário do Governo, I série, n° 128, de 4 de Junho de 1930. 

Decreto-Lei n° 26 115 de 23 de Novembro de 1935, Art". 44°. 
Idem, Relatório. 
Idem. 
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mental suficientes para o trabalho oficinal e para a natureza do ensino de que precisam»162. 

Constata ainda que «o ensino não tem exagerada valorização. Tem a valorização que o 

nosso meio requer, e fica ainda assim muito aquém do nível a que o levam outros países» 

. Quanto aos professores, considera que baixar as suas habilitações seria um regresso ao 

passado, o que seria pouco recomendável. Refere ainda que «(...)a reforma de 1930 melho

rou muito o ensino e, sem dúvida, o seu primeiro mérito deve considerar-se o da exigência 

de habilitações próprias aos professores. [...] Encarado seriamente o ensino profissional, isto 

é, com a consciência da sua utilidade, é necessário criar aos serviços a elasticidade de or

ganização capaz de se adaptar à mobilidade das profissões e dos processos técnicos. A 

escola deve seguir a evolução económica e técnica, e, mais do que isso, deve prever a di

recção do desenvolvimento industrial. Li algures esta síntese perfeitíssima sobre a escola 

profissional: ela deve ser o reflexo da vida económica de um país e o seu desenvolvimento 

deve ser paralelo à política económica do Estado. [...] Mas se no sonho dos nossos empre

endimentos industriais esquecermos que eles necessitam, como factor de êxito, de uma mão 

de obra convenientemente adestrada, faremos a figura de um cavalheiro muito bem vestido, 

de casaca, mas com botas de caça. Ora, neste traje, não fica à vontade na Europa. É preci

so evitar este acanhamento, não por simples decoro mundano, mas, muito principalmente, 

pelo interesse directo da economia da Nação» 164. No entanto, estas palavras não poderiam 

ter eco imediato, uma vez que o ano de 1936 marcou uma viragem na política educativa. A 

escola é, nesta altura, entendida «principalmente como uma agência, não de transmissão de 

conhecimentos (instrução), mas de formação da consciência (educação)»165. Esse aspecto 

está evidenciado numa pequena brochura intitulada Mensagem aos alunos das Escolas 

Profissionais de Portugal distribuída em 1936 a todos esses alunos onde se afirma: «(...) as 

escolas técnicas, que vocês frequentam, tiveram de alargar a sua acção, pois a todos os 

filhos de trabalhadores foi livre o acesso aos cursos profissionais, gratuitos, e com prémios 

para os mais aptos. [...] Das vossas escolas saíram, e saiem a todo o momento, futuros en

genheiros e agrónomos, capatazes, artistas plásticos, aos quais a todo o momento se asse

guram novos direitos [...]. Podeis ter, finalmente, um grande orgulho e honra nas vossas pro

fissões. Trabalhar é hoje uma dignidade em Portugal. Sêr operário é ter o maior título de 

nobreza. [...] Lembrai-vos sempre que sois a esperança da nossa Pátria, da Pátria que conta 

convosco, com o vosso esforço, inteligência e espírito de sacrifício para sua defesa, prospe

ridade e glória. O Estado Novo Cooperativo nada vos pede que seja sacrifício. Sede estudio-

GUEDES, Nobre - Ensino Profissional - Discurso proferido na sessão de 15 de Janeiro de 1936. na Assembleia Nacional. Porto: Edição 
da Escola Industrial Infante D. Henrique, 1936. Este discurso está incluso no Diário das Sessões, n° 65 de 16 de Janeiro de 1936. 
163 Id., Ibid. 
164 Id., Ibid. 
* MÓNICA, Maria Filomena - Educação e Sociedade no Portugal de Salazar. Lisboa: Editorial Presença, 1978, p. 344. 
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sos, amigos da ordem, respeitadores de vossos pais, professores e camaradas. Tirai os vos

sos cursos profissionais, que mais longe podeis ir se a vossa inteligência e aptidão o pedi

rem. Amai a vossa família. Honrai e defendei a Pátria! Operários de amanhã: sede Portu

gueses em tudo. No vosso respeito por Deus, pela Nação, pelo Estado Novo, por vossos 

pais e professores!» 166 

No período compreendido entre 1936 e 1947, foram tomadas medidas como a adop

ção da designação do Ministério da Educação Nacional, imposição do livro único, criação da 

Mocidade Portuguesa e da Obra das Mães para a Educação Nacional, que contribuíram 

para a constituição da imagem educativa do Estado Novo 

Contudo, o ensino técnico-profissional não deixou de despertar a atenção do regime 

nacionalista. No pós-guerra a necessidade de formar recursos humanos qualificados que 

permitisse pôr em prática objectivos de crescimento económico e de industrialização do país, 

iria prevalecer sobre uma visão «(...) centrada no ensino como sistema de inculcação ideo

lógica» 168. Anos de debates e estudos iniciados em 1941 com a criação da Comissão da 

Reforma 169, da qual faziam parte, como vogais170, representantes de várias instituições de 

ensino - entre outros o escultor José Fernandes de Sousa Caldas, em representação da Es

cola Industrial Faria Guimarães - irão constituir um movimento reformador estruturante deste 

sector de ensino. 

Nos estudos preparatórios da reforma do ensino técnico publicados em 1947, faz-se 

uma análise da situação deste tipo de ensino, justificando-se a sua imperiosa necessidade. 

Neles, reconhece-se que a situação nas escolas começava a tornar-se difícil de controlar: 

«(...) não se abrem novas escolas, não se ampliam, como a lei previa, os quadros docentes 

das existentes, nem se preenchem as vagas que vão correndo [...] recrutam-se, porém, 

apressadamente, centenas de professores provisórios; iniciam-se as aulas às 8 horas da 

manhã e encerram-se à meia-noite [...]; nas caves, nos lojões, nos sótãos, nos corredores, 

improvisam-se locais de ensino. As salas dos conselhos escolares desaparecem; suprimem-

-se os gabinetes dos directores; aqueles reúnem-se nas salas de aula, os professores distri

buídos pelas carteiras donde se levantaram há minutos os alunos; o director despacha por 

detrás de qualquer biombo. Nas oficinas, instaladas como Deus quer, os alunos acotovelam-

"* Mensagem aos alunos das Escolas Profissionais de Portugal. Lisboa: [s.n.] 1936, pp. 12-16. 
"'7 NÓVOA, António -A Educação Nacional. In ROSAS, Fernando (coord.) - Portugal e o Estado Novo (1930-1960). Lisboa: Editorial 
Presença, 1992, Vol. XII, p. 459. 
M Id. Ibid., pp. 460-461. 
m Criada por Decreto-Lei n° 31 431, de 29 de Julho de 1941, publicado no Diário do Governo, 1° Série, n° 174, de 29 de Julho de 1941. 
170 A composição e a actividade desta Comissão foi fixada por Despacho Ministerial de 2 de Setembro de 1941, teve início em 6 de Dezembro 
de 1941, foi reconstituída por despachos de 5 de Junho de 1942 e 23 de Janeiro de 1943 e realizou a sua última sessão em 23 de Julho de 
1943. In MOUTINHO, António Manuel Pelicano Matoso -A Escola Avelar Brotem (1SS4 a 1974). Contributo para a História do Ensino 
Técnico-Profissionai Dissertação de Doutoramento em Ciências da Educação apresentada na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Edu
cação de Coimbra em 1993, p. 176. 
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-se, não podem tirar do trabalho os necessários frutos»171. O estado das coisas tinha che

gado a tais extremos que era impossível encontrar novos arranjos e novas improvisações 

que permitissem às escolas continuar a viver com os meios de que dispunham. Portanto, 

tornava-se necessário dotar as escolas técnicas de meios de vária ordem para que o ensino 

atingisse a eficácia indispensável. Neste mesmo relatório é feito um retrato do estado do 

ensino das Artes Industriais e são apresentadas algumas propostas de resolução. Conside

ra te que o trabalho artístico requer «vocação decidida e esforço longo e pertinaz para que 

se eleve ao nível de perfeito equilíbrio e bom gosto» 172. Por isso, o período escolar de 3 

anos, duração proposta para os restantes cursos, é considerado insuficiente para assegurar 

uma preparação conveniente para os cursos artísticos. Estas considerações já tinham esta

do na base das condições para o funcionamento das escolas de Arte Aplicada, fixadas na 

organização do ensino, promulgada em 1918. Este ensino deveria revestir um carácter 

complementar, devendo ser exigida para a matrícula a aprovação no grau geral das outras 

escolas industriais. Este processo parece contudo não se ter revelado eficiente, visto que foi 

abandonado em 1930, passando as Escolas de Arte Aplicada a fazer o ensino paralelo e do 

mesmo nível das restantes 173. Por outro lado, e nos casos em que se regista um interesse 

tardio do aluno pela carreira artística, o instrumento de preparação escolar adequado deve 

ser o ensino de aperfeiçoamento. Por isso, considera-se importante mantê-lo e difundi-lo nas 

condições já anteriormente definidas. Para possibilitar a resolução destas questões, a fórmu

la ideal consiste em destinar para o ensino artístico escolas especiais, «.(...)que proporcio

nem a alunos e professores ambiente adequado à natureza deste ensino. Contudo, só em 

Lisboa e Porto, será possível desenvolver de momento essa ideia, dotando-se as respecti

vas escolas com formas mais complexas de aprendizagem»174. Nas restantes escolas, que 

correspondem a centros de menores exigências, os cursos artísticos poderão enquadrar-se 

no esquema geral. Acredita-se ainda que, apesar de o número de alunos diplomados nas 

diversas especialidades do ensino artístico ter sido reduzido, não se pode contudo concluir 

que estas escolas não mereçam ser conservadas. As razões apontadas para justificar essa 

situação, prendem-se com o facto de, por um lado, as profissões mecânicas oferecerem 

mais rápidas possibilidades de emprego, atraindo assim um maior número de alunos. Por 

outro lado, «(...) o culto do linear, do rectilíneo, do uniforme, criou uma nova estética em que 

a beleza há-de obter-se pela simples conjugação de planos e linhas, e em que a execução 

meticulosa, o relevo artístico, o volume lavrado pela leve fantasia quase deixaram de ter lu-

171 Estudos Preparatórios da Reforma do Ensino Técnico. Separata do vol. I de Escolas Técnicas, Boletim da Direcção Geral do Ensin 
Técnico Elementar e Médio. Lisboa: [s.n.], 1947, pp. 18-19. 
172 Idem, p. 179. 
'"/t/em, p. 179. 
174 Idem, p. 180. 
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gar. Por isso, não admira que os rapazes tenham desertado das oficinas cujos produtos o 

espírito da época tem em pouca estima. Os que dão algum valor a estas artes menores, re-

fugiam-se, de preferência, no culto do antigo, alimentado no mercado do bric-à-brac, pelo 

que têm faltado à produção actual todos os estímulos indispensáveis ao seu progresso e 

desenvolvimento. No entanto, surgem aqui e além indícios de que se está operando, no 

gosto do público, uma reacção salutar a favor do trabalho artístico qualificado^75. Conside-

ra-se que este tipo de escolas não devem lançar nos respectivos sectores profissionais 

grande número de diplomados, para evitar a sua não absorção pelo mercado de trabalho e 

que só com um número reduzido de alunos serão escolas de "bom" rendimento 

O ministro Fernando Andrade Pires de Lima, acaba por publicar, em Junho de 1947, 

a Lei que reorganiza o Ensino Profissional, Industrial e Comercial177. Será com a publicação 

do Decreto n° 37 029 de 25 de Agosto de 1948 que é aprovado o Estatuto do Ensino Profis

sional Industrial e Comercial. 

Assim, e de acordo com o promulgado nessa Lei, o ensino passará a abranger dois 

graus: «(...) do 1o grau faz parte um ciclo preparatório elementar de educação e pré-

-aprendizagem geral, com duração de dois anos, destinado a ministrar a habilitação neces

sária para a admissão aos cursos profissionais diferentes do de aperfeiçoamento. O 2o grau 

compreenderá: os cursos industriais e comerciais, complementares de aprendizagem; os 

cursos industriais e comerciais de formação profissional; os cursos industriais e comerciais 

de aperfeiçoamento profissional; os cursos industriais de mestrança; as secções preparató

rias para a matrícula nos Institutos Médios e nas Escolas de Belas-Artes; outros cursos que 

venham a ser organizados em seguimento do ciclo preparatório. Estes cursos terão uma 

duração variável segundo a natureza da profissão, sem, todavia, poderem exceder o período 

de quatro anos» 178. De acordo com o Estatuto, as escolas passam a ser classificadas da 

seguinte forma: «Escolas Técnicas Elementares, destinadas a ministrar exclusivamente o 

ciclo preparatório; Escolas Industriais, destinadas a ministrar, associadas ou não, ao ciclo 

preparatório, o ensino de todos ou alguns dos cursos industriais: complementares de apren

dizagem, de formação profissional, de aperfeiçoamento e de mestrança, ou ainda os cursos 

especiais de habilitação para o ingresso nos institutos industriais ou comerciais e nos cursos 

de Pintura e Escultura das Escolas de Belas-Artes; Escolas Comerciais, destinadas a minis

trar, associadas ou não ao cicio preparatório, o ensino de todos ou de alguns dos cursos 

comerciais: complementar de aprendizagem, de formação profissional e de aperfeiçoamento 

175 Estudos Preparatórios da Reforma do Ens.no Técnico. Separata do vol. I de Escolas Técnicas, Boletim da Direcção Geral do Ensino 
Técnico Elementar e Médio. Lisboa: [s.n], 1947, p. 180. 

177 Lei n° 2 025 de 19 de Junho de 1947, publicada no Diário do Governo, I série. n° 139 de 19 de Junho de 1947. 
I7S Idem, Parte 1, Base I, Art". 1" a) e b). 
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ou ainda o curso especial de habilitação para o ingresso nos institutos comerciais; Escolas 

Industriais e Comerciais, destinadas a ministrar o ensino feito nas escolas industriais e nas 

comerciais» 

A escolha dos cursos a ministrar em cada escola deve ter em conta os interesses 

económicos da região em que esta se encontra implantada. Junto das escolas industriais e 

comerciais e com ligação a estas «(...) funcionará, sempre que possível, uma comissão de 

patronato, nomeada pelo Ministro da Educação Nacional e constituída por delegados da 

Câmara Municipal do concelho da sede da escola, dos organismos corporativos que repre

sentem as actividades profissionais e económicas interessadas no ensino ministrado e das 
1 flf) 

empresas fabris e comerciais que dêem ocupação aos alunos ou diplomados da escola» 

Regulamenta-se ainda a separação dos sexos neste tipo de ensino, especificando-se quais 

os cursos industriais que podem ser frequentados por indivíduos do sexo feminino e criam-

se escolas destinadas apenas a alunas. 

Por este Decreto, a Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), passa a de

nominate Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis 181. Atinge-se, finalmente, pelo 

menos em termos institucionais, um ponto de viragem há muito desejado. 

"" Decreto n° 37 029 de 25 de Agosto de 1948, publicado em Diário do Governo, I série, n" 198 de 25 deAgosto de 1948, Parte I, Cap. 1, Art». 
2o . 
ISO Idem, Parte 1, Cap. I, Art0. 6o. 

Idem, Parte 1, Cap. I, Art". 4o. 

53 



I I CAPITULO 

MÉTODOS, CURRÍCULOS E PROGRAMAS 

A história dos métodos no ensino do desenho remonta ao final do séc XVIII. O primei

ro método utilizado para o ensino do desenho consistia em copiar objectos sem utilizar uma 

progressão metódica. Tentava-se apenas exercitar a mão e a vista, antes de proceder ao 

desenho do objecto, fazendo depender a sua execução da perícia desses dois órgãos. Em 

1793, foi criada em Munique a Escola dos Dias Feriados (Handwerks - Feiertagsschule) para 

artistas e artífices. Essa escola saiu de um movimento iniciado por Pestalozzi (1746-1827) 
182. Este procurava despertar na criança a sua força criadora, desenvolvendo-lhe o hábito da 

observação e deixando-lhe a máxima liberdade possível. Para pôr em prática esses objecti

vos, propunha que a educação do desenho começasse pelos elementos da forma que, em 

seu entender, não se deveriam ir buscar a objectos reais. Assim, dever-se-ia começar por 

propor à criança uma série de exercícios de riscos, ângulos e outras figuras geométricas 

com o objectivo de contribuir para a educação da vista e da mão. Nesta fase seria interdita a 

cópia, mesmo do natural. Numa segunda fase a criança passaria a inventar composições a 

partir de figuras geométricas. Só depois desta fase a criança poderia começar a copiar do 

natural e principalmente a desenhar modelos sólidos 

Peter Schmidt, mestre de desenho de Berlim, considerava que o ensino se devia ini

ciar pelo desenho imediato através de modelos sólidos, como dados, cilindros, colunas, etc, 

formando uma série rigorosamente progressiva de problemas, terminando por cabeças de 

gesso 184. Soldau combateu os métodos de Pestalozzi e de Schmidt. Ele entendia que o alu

no se deveria exercitar com figuras geométricas, mas que a escolha desses modelos deveria 

recair sobre o mundo real. Esses objectos não deveriam conter nenhuma linha que não fos

se possível determinar geometricamente e o desenho dever-se-ia limitar aos contornos. Sol

dau rejeita a utilização da régua e do compasso, admitindo, contudo, que estes seriam úteis 

quando o aluno já tivesse atingido maturidade no desenho a olho 185 

« "Célebre pedagogo Nasceu em Zurich, Su.ça. mas escreveu todas as suas obras em alemão (15 vol. Stuttgart, 1819 a 1826; e ed. comple
ta- 1873 Brandenburg, 18 vol). O seu método, iniciado na Alemanha, passou logo depots à França, Itália, Russie A escola elementar mo
derna deve-lhe tudo ou quasi tudo". In VASCONCELOS, Joaquim de - A Reforma do Ens.no de Bellas Artes, III Reforma do Ens.no do 
Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 1879, p. 26, nota (1). i„,„,.„.„.!n,v,l 
1X3 VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas-Artes, III Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internac.onai, 
1879, pp. 26-27. 
m Id, Ibid, p. 28. 
85 Id, Ibid, pp. 28-29 185 

ta., iota., pp. io-iy. 
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Desenvolvendo as ideias de Pestalozzi, Schmidt e Soldau, Otto, que granjeou elogios 

dos pedagogos da época, propõe a divisão da disciplina de desenho em elementar, real e 

ideal, estabelecendo princípios para o tratamento de cada um deles. Assim, o desenho ele

mentar deveria abranger os exercícios de linhas, ângulos, figuras geométricas e formas geo

métricas naturais; o desenho real deveria ser desenvolvido através do desenho por modelos 

sólidos geométricos e perspectívicos e pelo desenho por cópias, e o desenho ideal consisti

ria na invenção de composições e formas de fantasia 

As discussões entre os pedagogos mantinham-se, e os métodos já abordados eram 

escalpelizados numa tentativa de encontrar soluções mais ajustadas. Considerava-se que o 

método de Schmidt exercia uma influência negativa sobre a imaginação do aluno, uma vez 

que propunha uma série de problemas que eram resolvidos mecanicamente sem apelo à 

inteligência. Por outro lado, não era bem aceite o facto de ter retirado do seu programa o 

desenho geométrico. Pestalozzi, por seu turno, aplaudido pelo facto de procurar evitar os 

exercícios mecânicos e automáticos, apostando assim no uso da inteligência pelo aluno 

como meio conducente à sua emancipação gradual, foi criticado pelo facto de exigir que o 

aluno inventasse composições. Soldau foi criticado por rejeitar no seu método o desenho 

geométrico directo, embora o admita de uma forma indirecta pelo modo como apresentava 

os objectos aos alunos. Destas discussões, estabeleceram-se em 1838, pela direcção de 

Diesterweg (1790-1866), princípios fundamentais que assentavam na convicção de que o 

ensino elementar do desenho não devia acentuar qualquer das suas componentes, mas 

equilibrá-las numa justa proporção, procurando, assim, estabelecer uma aliança entre dese

nho a olho (indirectamente geométrico) e o desenho a compasso (directamente geométrico) 
187. Tornava-se então necessário encontrar uma metodologia que estabelecesse uma transi

ção natural entre o desenho auxiliado e o desenho a olho sem recorrer à régua e ao com

passo, já considerados no Regulamento Oficial Inglês de 1852 como «um processo muitís

simo duvidoso e immoral» 188, não devendo por isso ser aplicado nas escolas de desenho 

industrial. Essa transição tornou-se possível com a utilização da rede stigmográfica, como 

explica Joaquim de Vasconcelos: «(...) o papel para o desenho, segundo o methodo stigmo-

graphico, é quadriculado, isto é, está coberto com linhas que enchem a folha, cruzando-se 

em angulo recto e formando uma rede de pequenos quadrados. As figuras formam-se tra

çando, isto é, cobrindo as linhas de um quadrado a outro, até se completar a figura proposta 

'"* VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas-Arles. Ill Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, p. 29. 

'»" VASCONCELOS Joaquim de - O Ensino do Desenho Elemeniar. Artigo sobre a obra de José Miguel de Abreu - Compendio de Desenho 
Linear Elemeniar. para uso dos alumnosde instrucção primaria e em gerai dos principiantes de desenho. Porto: Imprensa da Universidade, 
T edição, 1879, p. 3. 
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pelo mestre, como modelo. As linhas da rede stigmographica são mais tarde substituídas por 

pontos e, finalmente, os pontos reduzidos em numero, mais e mais, até desapparecerem de 

todo e darem logar ao desenho livre, a olho. Com este methodo não havia, nem ha, nem 
189 

haverá saltos mortaes; a progressão pode ser graduada mathematicamente.» As primei

ras tentativas neste método datam de 1803 e foram apresentadas por Ramis, em Munique, 

na Escola dos Dias Feriados, ganhando depois vários adeptos 190. Mais tarde, Domschke 

(1869) propõe alterações ao método. Assim, a rede stigmográfica passa a «(...) ser traçada 

pelo próprio discípulo, que medirá tudo a olho, aumentará ou diminuirá as linhas ou os pon-
191 

tos auxiliares, segundo a necessidade da figura que quizer construir» 

Posteriormente, outros mestres foram propondo a diminuição das linhas auxiliares da 

rede stigmográfica, com o fim de emancipar o aluno gradualmente e encaminhá-lo para o 
192 

desenho a olho. Para facilitar esse objectivo, inventaram-se os quadros parietais , onde o 

problema era resolvido com o auxílio de poucas linhas e repetido pelo aluno até à eliminação 

quase total das linhas, em proporções maiores ou menores do que as do quadro, impedindo 
193 

assim que o aluno copiasse rigorosamente o problema proposto 

Outros métodos foram, entretanto, sendo utilizados: o desenho a olho, ditado; o de

senho a compasso, a tempo; a estampa; os modelos sólidos; os modelos de arame. O dese

nho a olho, ditado, tem como principal defensor o mestre austríaco Schubert. Neste método, 

o aluno executa no quadro preto o traço ou linha, que o professor indica; um segundo aluno, 

chamado ao quadro, continua a figura com outra linha, e assim sucessivamente até à con

clusão da figura. Cada aluno solicitado tem de corrigir qualquer erro cometido pelo seu ante

cessor. Depois de concluído o desenho no quadro preto, o professor determina a sua execu

ção por toda a turma 194. O desenho a compasso, isto é, a tempo, foi utilizado em muitas 

escolas da Prússia. O professor desenha no quadro e o aluno segue o professor, passo a 

passo, acompanhando todos os seus movimentos. A eficácia deste método, pelo relevante 

papel que desempenha o professor, depende da capacidade deste. Não é conhecido o autor 

deste método 195. O método da estampa é o mais antigo de todos e apenas deve ser aplica

do depois do aluno ter já algum domínio do desenho. O mestre Worms, falando das estam-
IM VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas-Artes, 111 Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional, 
1879, pp. 36-37. 
m Até 1846 o método tez poucos progressos, tendo nesse ano Hillard, na Áustria, feito uso dele na sua Stigmographie. De 1846 a 1873, i 
método foi ganhando adeptos na Alemanha do Norte e estava generalizado na do Sul. Bauer e Rein, Seidel e Schmidt, publicaram em 184 
excelentes métodos stigmográficos. In VASCONCELOS, Joaquim de - op. cit., pp. 39-41. 
''" Id., Ibid., p. 41. 
192 Os melhores quadros parietais foram os que se publicaram nas cidades germânicas, como por exemplo: os de Troschel, em Berlim; d< 
Herdtle, em Stuttgart; de Jacobsohn, Hertzer, Jonas e Wendler, igualmente em Berlim (os três últimos em colaboração na mesma obra), di 
Eichel, Furstenberg, etc. In VASCONCELOS, Joaquim de - op. cit.. p. 44. 
1,3 VASCONCELOS, Joaquim de - op. cit., p. 42. 
'"4 Id, Ibid, pp. 44-45. 
195 Id. Ibid., pp. 45-46. 

56 



pas publicadas para uso nas escolas elementares, dizia: «(...) a inundação do mercado com 

esses productos, como estamos presenceando (1874), é uma peste para o ensino do dese

nho; este phenomeno explica-se pela circumstancia de termos nas nossas escolas não pe

queno numero de mestres de desenho que não tiveram educação especial» . Para o su

cesso deste método, é necessário que o professor faça uma escolha criteriosa das estam

pas, tal como a deverá fazer relativamente aos quadros parietais. Para além disso, o dese

nho deve ser executado pelo aluno com uma redução ou aumento sensível para prevenir o 

vício de "estrezir" 197. O professor deve ainda ser criterioso na passagem do contorno à 

sombreação, dado que muitas vezes se obriga o aluno a sombrear sem saber porquê. O 

método através de modelos sólidos obriga o aluno ao estudo dos efeitos de luz e sombra e a 

exercitar a terceira dimensão. Por isso é necessário que o aluno recorra ao modelo sólido 

apenas quando tem já algum domínio do desenho 198. Para facilitar a passagem do estudo 

da estampa para o estudo do modelo sólido, os pedagogos recorrem a um termo médio: os 

modelos de arame. Os modelos de arame foram inventados por volta de 1830 pelos irmãos 

Dupuis, em oposição ao método da estampa. Estes modelos «(...) ficavam suspensos por 

um apparelho diante da pedra e servem para demonstrar empiricamente no primeiro e se

gundo grau do ensino de desenho, as leis fundamentaes da perspectiva, cuja demonstração 

mathematica o discípulo só vem a conhecer mais tarde» 1 " . Os modelos de arame foram 

depois introduzidos pelo mestre alemão Eichen em Berlim, onde rapidamente se utilizaram 

200 

De 1838-1846, o método stigmográfico vai conquistando terreno na Baviera, passan

do à Austria e generalizando-se até 1873 por todo o sul da Alemanha. Em 1879, este méto

do, mais ou menos modificado, estava em voga em toda a Alemanha e Áustria-Hungria, para 

o ensino elementar de desenho 201. Entre as modificações propostas, a mais seguida foi a 

que recomendava a construção da rede stigmográfica pelo aluno e o uso dos quadros parie

tais como meios complementares. Aparece ainda, como complemento do desenho stigmo

gráfico, o método de desenho a olho, ditado, que pode servir para o professor verificar os 

resultados do exercício stigmográfico202. Obedecendo aos princípios do referido método, foi 

elaborado por J. Grandauer um compêndio oficial austríaco que obteve resultados muito 

positivos ao ser aplicado nas escolas de desenho austríacas. O êxito deste método foi paten-

''"' VASCONCELOS, Joaquim de -A Reforma do Ensino de Bellas-Artes, 111 Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Internacional 

''" Estrezir é «trespassar um desenho por meio de um alfinete, ou com o auxilio do papel de seda e vegetal». In VASCONCELOS, Joaqun 
de - op. cit., p. 48, nota (1). 
'*" VASCONCELOS, Joaquim de - op. cit., p. 49. 
m Id, Ibid, p. 49. 
200 Id. Ibid, p. 49. 
201 Id, Ibid., p. 50. 
101 Id, Ibid, pp. 50-51. 
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te nos triunfos dos produtos de arte da indústria austríaca na Exposição de Viena de 1873 e, 

posteriormente, em Filadélfia e em Munique . Grandauer utiliza no seu compêndio estam

pas, mas estas servem principalmente ao professor para desenhar os problemas no quadro 

preto e não para o aluno. Os alunos deverão, depois, repetir o problema em formato reduzi

do «(...) em lousas especiaes, Theken, quadriculadas por meio de linhas, segundo a rede 

stigmographica, ou com os stigmas (pontos) em substituição das linhas» . Grandauer en

tende ser fundamental «(...) que não se abuse da rede stigmographica, que o discípulo se 

emancipe a tempo desse meio auxiliar, e que as estampas que hão de servir de transição 

para o desenho a olho apresentem os problemas a tempo e sem solução de continuidade» 
205. O método de Grandauer permite ao professor liberdade para usar qualquer meio, uma 

vez que as suas estampas podem ser aplicadas em qualquer método utilizado no ensino 

elementar do desenho: desenho ditado, desenho a tempo, a tempo fixo206, de memória, de 
207 

invenção e desenho de estampa 

Em Portugal, foram sendo também publicados compêndios para o ensino do desenho 

elementar. O primeiro surge em 1793 e até 1874 são publicados cerca de 24 compêndios. 

Em 1877, José Miguel de Abreu publica um compêndio onde aponta numa estampa a qua

drícula, que é a introdução à stigmografia, sem contudo utilizar ainda o método. O compên

dio de Azevedo (Horta, 1871) já indicava a utilização da quadrícula em todas as estampas, 

assim como o compêndio de Ghira e Motta208. Contudo, e segundo Joaquim de Vasconce

los, «(...) a apresentação das figuras ou dos problemas não era gradual, a escolha discutível, 

feita ao acaso» 209. José Miguel de Abreu publica, em 1879, uma nova edição do seu com

pêndio, completamente reformulada (os problemas são refundidos, encadeados logicamen

te, as estampas foram substituídas na maior parte), introduzindo definitivamente o método 

stigmográfico, adoptado no compêndio oficial austríaco de Grandauer para o ensino do de

senho elementar, no qual se inspirou. Anexou ao seu compêndio uma folha ponteada stig-

mograficamente, para melhor elucidar o aluno210. O compêndio de Abreu ao introduzir uma 

progressão rigorosa na graduação dos problemas vai permitir concretizar os objectivos do 

método stigmográfico, emancipar o aluno da régua e do compasso e educar a vista. A esse 

2113 VASCONCELOS, Joaquim de - A Reforma do Ensino de Bellas-Artes, III Reforma do Ensino do Desenho. Porto: Imprensa Nacional, 
1879, pp. 63-64. 
204 Id, Ibid., p. 57. 
205 Id. Ibid, p. 61. 
2l"' "O desenho a tempo fixo distingue-se do desenho a tempo ou a compasso em ser executado n'um praso certo de minutos; o discípulo 
habitua-se deste modo á precisão e ligeireza de movimento; a indolência, possível no segundo caso, não o será no primeiro. ". In VAS
CONCELOS, Joaquim de - op. cit., p. 57, nota (2). 
2117 Id, Ibid, p. 57. 
•™ VASCONCELOS, Joaquim de -O Ensino do Desenho Elementar. Artigo sobre a obra de José Miguel de Abreu - Compêndio de Dese
nho Linear Elementar, para uso dos alumnos de instrucção primaria e em geral dos principiantes de desenho. Porto: Imprensa da Universi
dade, 2" Ediç3o, 1879, p. 2. Este artigo tinha sido já publicado no jornal A Actualidade, de 23 de Novembro de 1879, n° 273. 
m Id, Ibid, p. 2. 
210 Id. Ibid, pp. 2-3. 
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respeito, Joaquim de Vasconcelos teceu o seguinte comentário: «(...) nas nossas escolas 

não ha ensino de desenho ornamental, methodicamente organisado; mistura-se tudo: dese

nho de ornato geométrico, desenho linear a regoa e compasso, desenho de objectos de uso, 

desenho de ornato vegetal, desenho de figura pelo gesso e pela estampa, etc - um chaos 

perfeito! O Sr. Abreu harmonisou muito razoavelmente o desenho de ornato geométrico e 

vegetal, construindo-o sobre as respectivas figuras regulares do desenho geométrico, pro

priamente dito; o mesmo processo foi applicado ao desenho dos objectos de uso vulgar, 

alargando o auctor, quanto pôde, o triste programma official, sem faltar aos quesitos essen-

ciaes dele. Árdua e difficil tarefa, que merece applauso!. [...] Recommendamos o compendio 

do Sr. Abreu como o único compendio de desenho linear elementar que merece o nome de 

livro de ensino» 

Em Janeiro de 1884, são criadas oito escolas de desenho industrial no país . Entre 

elas é criada no Bonfim, Porto, a Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães. Esta escola 

apenas leccionava a aula de desenho industriai, que incluía o desenho, grau elementar ou 

geral e o desenho, grau industrial ou especial. O grau elementar ou geral era «(...) destinado 

especialmente ás creanças até doze annos, idade que se considera anterior á sua entrada 

no aprendizado fabrial ou profissional». O grau industrial ou especial destinava-se^.J aos 

adultos, aprendizes ou mestres das varias industrias e officios» . O grau elementar ou 

geral dividia-se em duas classes, preparatória e complementar, desenvolvendo-se em cada 

uma delas o ensino do desenho apenas durante um ano lectivo. 

O ensino elementar do desenho, dividido em duas classes como já referimos, tinha 

os seguintes objectivos programáticos: «(...) habilitar o alumno a desenhar á vista (sem auxi

lio de compasso, régua, etc), a reproducção de figuras, ou planas ou de três dimensões, 

usando dos modelos sólidos, estampas ou quadros parietaes; aproveitando e alternando os 

diversos methodos de ensino (dictado, de memoria, de invenção, a tempo fixo, etc), confor

me a indole, aptidão e preferencia dos alumnos, e os resultados praticamente obtidos pela 

experiência» 2U. O objectivo da classe preparatória era levar «(...) os alumnos até o ponto 

de desenharem francamente á vista os contornos dos objectos (desenho linear á vista) com 

uma observação exacta e rápida. Proceder-se-ha para este fim pela iniciação do alumno, 

primeiro nas linhas rectas e suas combinações elementares, depois nas curvas; seguindo as 

2 " VASCONCELOS, Joaquim de -O Ensino do Desenho Elementar. Artigo sobre a obra de José Miguel de.Abreu - Compêndio de Des, 
nho Linear Elementar, para uso dos alumnos de instrucção primaria e em geral dos principiantes de desenho. Porto: Imprensa da UniV' 
dade, 1879, 2a Edição, p. 4. 
212 Decretos creando Escolas lndustriaes e Escolas de Desenho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Decreto de 3 de Janeiro 
1884, Art". 3", p. 4. o 
2 " Regulamento Geral das Escolas lndustriaes e de Desenho Industrial, de 6 de Maio de 1884, publicado em Diário do Governo n 103, 
7 de Maio de 1884, Cap. II, Art". 4o. 
214 Idem, Cap. II, Artu. 5o. 
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figuras planas combinadas de ambas; esboçando os contornos dos objectos sólidos; dando 

os rudimentos de perspectiva, uma noção da belleza da forma, procurada especialmente em 

objectos do uso commum. Preferir-se-ha n'esta classe o uso das lousas stygmographicas, 

nas quaes os alumnos ensaiarão a copia dos objectos dictados na pedra pelo professor, dos 

que estiverem expostos em quadros parietaes, dos modelos reaes, etc, conforme os proces

sos de ensino preferidos pelos professores» 

A classe complementar tinha como objectivo desenvolver nos alunos «(...) por meio 

de modelos menos communs, mais complexos, o conhecimento e aptidão do desenho linear 

á vista; instrui-los-ha nos elementos do ornato vegetal e geométrico, combinando as duas 

espécies; desenvolverá os rudimentos da perspectiva acompanhando-os com o estudo do 

assombreamento; ensinará a theoria das cores por meio de diagrammas convenientemente 

graduados; de forma que os alumnos ao terminarem o curso possam reproduzir à vista qual

quer objecto, não já somente nas suas linhas ou contornos, mas também na sua apparencia 

real. Preferir-se-ha n'esta classe o uso do papel stygmographico, amarello ou cinzento, do 

carvão e do lápis preto, branco, e de cores, usando o professor dos methodos e processos 

de ensino que entender mais práticos e profícuos»2'*6. Os cursos de desenho elementar são 

leccionados em regime diurno 217. O grau industrial ou especial divide-se em três ramos, 

ornamental, arquitectural e mecânico 218. O curso do grau industrial, ramo ornamental, era 

destinado «(...) aos aprendizes e officiaes estucadores, pintores, douradores, lithographos, 

gravadores, encadernadores, correeiros, esculptores em madeira ou pedra, marceneiros, 

entalhadores, torneiros, serralheiros, ourives, louceiros e, em geral aos que directamente 

reclamam o conhecimento do desenho completado pelo da modelação» . Este curso era 

constituído pelas seguintes disciplinas: «1o O desenho geométrico ou rigoroso, com o auxilio 

dos instrumentos respectivos (régua, compasso, transferidor, esquadro, duplo-decimetro, 

etc); 2° O desenho de ornato, abrangendo n'esta designação os elementos ornamentaes 

naturaes (figura, flores, fructos, animaes, etc), os geométricos, e as combinações de ambos; 

3o O estudo da perspectiva e o das aguadas; 4o- A modelação, em cera ou barro, de figuras, 

animaes, flores e fructos, etc.» 220. O curso do ramo mecânico destinava-se «(...) aos 

aprendizes e officiaes serralheiros, montadores e ajustadores, machinistas, relojoeiros, tele-

215 Regulamento Geral das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial, de 6 de Maio de 1884, publicado em Diário do Governo n° 103, d 
7 de Maio de 1884, Cap. 11, Art0. 6o. 
ll"ldem. Cap. 11, Art0. 7o. 
217 "O horário dos cursos, combinado por forma que possa conciliar a frequência dos alumnos ás escolas de tnstrucçao primaria, se 
proposto pelo professor da cadeira e estabelecido pelo inspector ". In Regulamento Geral das Escolas Industriaes e Escolas de Desenh, 
Industrial. S Io do Art0. 14°. 
2I* Idem, Cap. II, Art". 8o. 
219 Idem, Cap. II, Art". 9", § único Io. 
220 Idem, Cap. II, Art". 9°. 
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graphistas, etc.» 22\ Este curso era constituído pelas disciplinas de desenho geométrico, 

perspectiva e aguadas, tal como o curso anterior e por«(...) desenho à vista de machinas e 

apparelhos industriaes, em croquis exactos e rápidos; a elaboração de cortes, planos, épu-
222 

res e construcção minuciosa e geral das machinas motoras e industriaes» . O curso de 

cada um dos ramos tinha a duração de dois anos e podia ser leccionado em regime diurno e 

nocturno 223. A Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães irá leccionar o grau elementar 

e o grau industrial dos ramos ornamental e mecânico, de acordo com o plano curricular 

apresentado no Anexo A. 

O ano lectivo de 1884-85 foi um ano de ensaio em que apenas foi feito, com regulari

dade nestas escolas, o ensino da classe elementar, o que aconteceu devido a determina

ções constantes do Regulamento de 6 de Maio de 1884, que impunha, por um lado, que 

«(...) a matricula nas classes de desenho elementar[fosse] livre a todos os menores de 12 

annos e maiores de 6» e, por outro que, «as matriculas nos ramos de desenho industrial ou 

especial exi\Ja]m a approvação previa de desenho elementar, quer tenha sido estudado na 

mesma escola, quer em qualquer outra» 224. Esta circunstância originou que nos primeiros 

anos de vida destas escolas fosse necessário dar a muitos alunos, que por força das profis

sões que exerciam não podiam frequentar o ensino diurno, noções de desenho elementar 

para poderem depois prosseguir estudos nos diversos ramos de desenho especial. Além 

disso, o facto de não ser exigida nenhuma habilitação para a matrícula conduziu a que mui

tos indivíduos analfabetos frequentassem as escolas. As dificuldades apontadas conduziram 

a que não se tivesse determinado, de forma definitiva, a adopção de um método de ensino 
225. Contudo, no ano lectivo de 1884/85 foi adoptado em todas as escolas «(...) o methodo 

stigmografico para a classe preparatória, passando-se depois a copia, em escala différente, 

de desenhos traçados na lousa pelo professor, e mais tarde, a copia do natural, sendo sem

pre estes trabalhos acompanhados das necessárias explicações» 22 . No ensino industrial, 

embora variando de acordo com o adiantamento dos alunos, com a sua maior ou menor ap

tidão, com o ofício ou profissão, o professor não-só tinha que indicar o modo como o trabalho 

221 Regulamento Geral das Escolas Industriaes e Escolas de Desenho Industrial, de 6 de Maio de 1884, publicado no Diário do Governo n° 
103, de 7 de Maio de 1884, Cap. Il, Art". 11, § único. 

222 Idem, Cap. II, Art". 11°. 
223 "Para os cursos de desenho industrial haverá por dia quatro lições de uma hora. duas diurnas e duas nocturnas; lecaonando-se de dia o 
primeiro anno de um ramo e o segundo de outro, e de noite o inverso ". In Regulamento Geral das Escolas Industriaes e Escolas de Dese
nho Industrial, Cap. 11, Art". 15°. 
224 Idem, Cap. II, Art". 18°. 
225 Idem. Cap. II, Art". 18". 
22'' Relatórios sobre as Escolas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte. 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 12. 
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devia ser executado, mas também dar algumas noções de geometria, arquitectura ou me-
227 

cânica para que os alunos pudessem compreender o trabalho que estavam a executar 

Segundo Parada Leitão no ano lectivo de 1885-1886 não foi «(...) completamente 

excluído o uso da estampa, e ainda que os alumnos sejam obrigados a copiar do natural, 

empregando-se para isso os modelos de arame, os sólidos geométricos de madeira e os 

modelos de gesso ou em cartão, tanto para os alumnos do grau elementar, como para os do 

grau industrial, são também empregadas estampas de simples contornos, que em geral são 

copiadas n'uma escala différente da do original, com o fim de se obter da parte dos alumnos 

maior firmeza de traço, que muitos não adquirem, ou antes perdem um pouco pela copia do 

gesso, não sendo raro encontrar-se alumnos que copiando do gesso com bastante facilida-

de, se vêem embaraçados quando querem traçar um contorno com nitidez» . Continua a 

empregar-se na classe preparatória o método stigmográfico de Grandauer. No grau elemen

tar, os professores deram aos alunos noções de geometria e perspectiva229. No desenho de 

ornato, numas escolas empregou-se o esfuminho e em outras o carvão e o lápis preto. No 

desenho industrial, embora o regulamento das escolas industriais e de desenho industrial 

considerasse que só em uma delas fosse obrigatório o ensino do desenho dos três ramos 

(arquitectónico, ornamental e mecânico), os alunos que manifestaram o desejo de os fre-
230 

quentar foram admitidos em todas as escolas 

De realçar ainda que, e de acordo com o Relatório da Circunscrição do Norte, em 

quase todas as escolas desta circunscrição «(...) se ensinou também durante este ano o 

desenho de figura, que, apesar de não vir explicitamente indicado no regulamento geral 

d'estas escolas, não podia deixar de ser n'ellas ensinado, ainda que não fosse senão como 

subsidio necessário ao desenho de ornato» 231. O Inspector Parada Leitão, nesse mesmo 

relatório, considera indispensável que se ensine o desenho de figura e que esse ensino te

nha um maior desenvolvimento de futuro do que o que teve nesse ano lectivo e justifica a 

sua opinião pela «(...) importância que esta espécie de desenho tem para alguns industriaes, 

que o tem solicitado, principalmente esculptores-, canteiros, estucadores, etc» . Certamen

te que à abertura ao ensino deste tipo de desenho, estabelecido no Regulamento das Esco

las Industriais e de Desenho Industrial de 1888, não é estranha esta opinião, embora como 

já referimos em capítulo anterior este uso fosse contestado por alguns estudiosos, particu-

227 Relatórios sobre as Escolas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte, 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 12. 
n* Idem, p. 40. 
nv No ensino cia perspectiva, os professores empregavam «(...) o apparelho com lamina de vidro, e outros de que as escolas estão providas e 
que dão a perspectiva das linhas rectas collocadas em différentes posições em relação ao quadro. ». In Relatórios sobre as Escolas Indus
triaes e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte, 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 40. 
m Idem. pp. 40-41. 
231 Idem, p. 41. 
232 Idem. p. 41. 
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larmente por Joaquim de Vasconcelos, que considerava que «(...) a figura humana não pôde 

nem deve entrar em similhante desenho senão como elemento simplesmente decorativo, 

aliás teremos um ensino hybrido, que não será nem académico, nem industrial» 

Os métodos de ensino utilizados nas diferentes escolas, durante o ano lectivo 1886-

-1887, foram aproximadamente os mesmos que tinham sido empregues nos anos lectivos 

anteriores. Assim, «(...) na classe preparatória os professores têem empregado em geral o 

methodo de Grandauer, quer distribuindo aos alumnos as estampas d'aquelle methodo, quer 

traçando na lousa as figuras que os alumnos vão copiando em papel quadriculado, ou com 

rede stigmographica. Aos alumnos d'esta classe são também dadas algumas noções ele

mentares de geometria e perspectiva, e á medida que elles vão adquirindo uma certa firme

za de traço, passam a copiar do natural sobre papel commum, sem rede stigmographica, as 

figuras e sólidos geométricos de arame e de madeira, e alguns desenhos de simples contor

no, que pela largueza do traço acabam de lhes dar o desembaraço de que ainda necessi

tem, passando em seguida a copiar modelos em relevo de gesso ou cartão. Em todos estes 

estudos os alumnos limitam-se a traçar os contornos dos objectos que lhes são apresenta

dos ou das estampas. Logo que os alumnos mostram ter adquirido suficiente desembaraço 

n'esta espécie de exercidos, são passados para a classe complementar, onde, conjuncta-

mente com umas noções mais desenvolvidas de geometria e de perspectiva pratica, o pro

fessor lhes dá algumas noções geraes sobre sombras e projecções fazendo-lhes ao mesmo 

tempo applicar esses princípios na copia de différentes modelos, quer de sólidos geométri

cos, quer de ornatos, a que o alumno deve dar por meio do claro escuro uma apparencia 

real. Estes exercidos são feitos todos sobre papel desprovido de linhas ou pontos. N'esta 

classe é ainda ás vezes empregada a estampa de simples contorno, que offerece a vanta

gem de fazer adquirir aos alumnos uma maior exatidão de traçado.[...] Em todas as escolas, 

conjunctamente com o ensino pratico, era também dado aos alumnos, que frequentavam as 

différentes disciplinas, o ensino theorico indispensável para que o trabalho executado fosse 

feito com perfeito conhecimento de causa» . • 

Na escola de desenho industrial Faria Guimarães, nesse ano lectivo, foram utilizadas 

as seguintes metodologias: no grau elementar, classe preparatória, começou por ser utiliza

do o método de Grandauer e à medida que os alunos adquiriam um certo grau de desenvol

vimento, passaram a copiar os modelos de arame e os modelos de gesso mais elementares, 

tudo a simples contorno; na classe complementar, além da cópia do gesso, eram dadas aos 

233 VASCONCELOS, Joaquim de -A exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1891, pp. 
9-10. 
234 Relatórios sobre as Escolas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte. 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, pp. 88-89. 
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alunos noções de geometria e de perspectiva acompanhadas com o estudo das sombras, a 

fim de os habilitar a dar aos seus trabalhos uma aparência de relevo. No grau industrial, foi 

estudado o desenho de ornato, o desenho geométrico, a modelação e a perspectiva e agUa-

^ o 2 3 5 

das 
As metodologias aplicadas neste tipo de escolas variavam conforme as interpreta

ções que os professores davam aos programas de desenho. O próprio Regulamento de 

1888 conferia essa liberdade aos professores ao determinar que estes «(...) empregarão 

livremente os methodos (dictado, á vista, de memoria, de invenção, a tempo fixo e outros) 

que mais convenientes lhes parecerem, segundo a indole, aptidão e adiantamento dos 

alumnos e conforme as indicações da experiência»236. Os métodos utilizados pelos profes

sores seriam posteriormente analisados pelos inspectores que, em relatório, apresentariam 

superiormente as suas opiniões sobre a aplicação dos mesmos. 

Os cursos de desenho elementar e de desenho industrial só funcionaram na escola 

Faria Guimarães em regime nocturno, por falta de candidatos à matrícula em regime diurno. 

Nos anos lectivos de 1885/1886 e 1886/1887, continuou a registar-se essa situação, dado 

que os alunos que acorriam à escola eram quase todos operários ou então ainda frequenta

vam a escola de instrução primária. Por isso, e dado que a escola dispunha de instalações 

reduzidas para o número de alunos que a ela acorriam, «(...) os alumnos foram divididos em 

turmas que frequentavam em noites alternadas, havendo noites em que eram dadas duas 

aulas a dois turnos différentes»237. Nestes dois anos lectivos, as disciplinas frequentadas do 

grau industrial foram as de desenho geométrico, desenho de ornato, perspectiva e aguadas 

e modelação. No ano lectivo de 1886/1887, não existiram matrículas nas restantes discipli

nas do grau industrial que a escola oferecia, tal como desenho de máquinas 

A organização do ensino industrial e comercial, decretada em 1886 , deu lugar a 

elaboração de um novo regulamento para as escolas industriais e de desenho industrial que 

foi aprovado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. Este decreto vem definir mais clara

mente a organização curricular das escolas industriais e de desenho industrial. O ensino do 

desenho continua a ser dividido nos mesmos dois graus, elementar ou geral e industrial ou 

especial. A população a que se destina o ensino elementar é alargada, às «(...) creanças de 

ambos os sexos de seis a doze annos de idade e os adultos que desejem preparar-se para a 

235 Relatórios sobre as Escolas Industries e de Desenho Industrial da Circunscrição do None. 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 95. . 
236 Regulamento das Escolas Industries e de Desenho Industrial, aprovado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. Lisboa: Imprensa Nacii 
nal, 1888, Art" 8° e seu S único, p. 6. , „ „ , , . , , 
r ' 7 Relatórios sobre as Escolas Industnaes e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte, 1884-1885 a 1886-1887. L.sboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 46. 
23s Idem, p. 95. 
23'' Decreto de 30 de Dezembro de 1886. 
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matricula no desenho industrial» 240. Esta alteração advém do facto de haver alunos que 

pretendem matricular-se nestas escolas, embora não tenham frequentado a instrução primá

ria. O ensino industrial ou especial destinava-se a adultos dos dois sexos, aprendizes, ope

rários e mestres de várias indústrias e ofícios241. Embora neste decreto se expresse com 

mais pormenor o fim a que se destinam estas escolas, ele mantém-se o mesmo: desenvol

ver as indústrias existentes. O ensino do desenho elementar continua a dividir-se em duas 
242 

classes: preparatória e complementar 

Nesta escola, e embora o ensino do desenho industrial se dividisse em três ramos -

ornamental, arquitectural e mecânico -, dadas as suas características apenas foi leccionado 

o ramo ornamental. O ensino era ministrado aos alunos de um modo prático e tanto quanto 

possível experimental, conforme o ofício a que cada um se destinava24 . Este curso conti

nuava a ser destinado a todos os operários de ofícios que necessitassem do conhecimento 

do desenho completado pelo da modelação 

Em 13 de Junho de 1888, e ainda da legislação de Emídio Navarro, faz parte a cria

ção da Escola Industrial Faria Guimarães, a qual deveria incorporar a aula de desenho in

dustrial de Faria Guimarães, existente desde o ano lectivo de 1884/85245. Esta escola passa 

então a ter objectivos mais amplos «(...) ministrar noções úteis aos operários, comuns a to

das as artes e ofícios e o ensino teórico e pratico apropriado aos indivíduos que se propuse

ram a exercer como operários ou contramestres a industria de fiação e tecelagem de mate

riais têxteis em geral e do algodão em especial»246. Para alcançar este objectivo, a escola 

deveria ministrar as seguintes disciplinas: aritmética e geometria elementar, química indus

trial especialmente aplicada à tinturaria, desenho industrial247 e ainda a disciplina de língua 

francesa, criada por decreto de 10 de Janeiro de 1889248 (veja-se Anexo A). Por este Decre

to de 13 de Junho, anexa-se à escola um pequeno laboratório, uma biblioteca e as oficinas 
249 

que forem convenientes para o desenvolvimento do ensino manual 

2411 Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial, aprovado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. Lisboa: Imprensa Nacio
nal, 1888, Cap. II, Art". 4. 
241 Idem, Cap. II, Art". 4". 
242 «O ensino das duas classes de desenho elementar e dos três ramos do desenho industrial será ministrado em todas as escolas. Quando a 
organização do serviço escolar o permita, poderá ser ministrado também o ensino especial do desenho défigura, que comprehenderá: T 
cópia de cestos, (extremidades, cabeça e seus detalhes, meia estatua, figura inteira): panejamentos: desenho anatómico; 2oproporções; 3" 
desenho do natural; 4o modelação e esculptura.». In Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial, aprovado por Decreto de 
23 de Fevereiro de 1888. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Cap. II, Art0. 13° e § único. 
243 Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial, aprovado por Decreto de 23 de Fevereiro de 1888. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, Cap. Il, Art". 9o, S único. 
Ui Idem, Art0. 10°, § 1°. ' 1 0 0 Q 
245 Decreto creando Escolas Industriaes e Escolas de Desenho Industriai Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, decreto de 13 de Junho de 1888, 
Art0. 3o, p. 9. 
246 Idem, Art". 1", p. S. 
247 Idem, Art". 2°, p. 9. 
24* Decreto de 10 de Janeiro de 1889, publicado no Diário do Governo n°44, de 23 de Fevereiro de 1889. 
24" Decreto creando Escolas Industriaes e Escolas de Desenho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Decreto de 13 de Junho de 1888, 
Art0. 4o, p. 9. 
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Apesar da criação destas disciplinas em 1888/89, só funcionaram nesta escola a aula 

de desenho e a disciplina de aritmética e geometria elementar. A cadeira de desenho indus

trial foi desdobrada, tendo o professor italiano Silvestro Silvestri sido encarregado do ensino 

do desenho ornamental250. No ano lectivo de 1890/91, já funcionou todo o plano curricular 

aprovado em 1888. 

Por Portaria de 25 de Agosto de 1888, foram aprovados os programas das disciplinas 

leccionadas na Escola Industrial Faria Guimarães. Desses programas salientamos os da 

disciplina de desenho industrial aplicados ao curso de desenho elementar e ao de desenho 

industrial. O programa da classe preparatória do curso de desenho elementar é constituído 

por «(...) desenho linear à vista, em louzas stygmographicas, papel stygmographico e papel 

ordinário; traçado de linhas rectas, linhas curvas e suas combinações; desenho de figuras 

planas; desenho a contorno de figuras e sólidos de arame; desenho do natural de objectos 

simples de uso commum» 251. Como se poderá verificar, este programa mantém os princípi-
252 

os já estabelecidos em 1884, notando-se contudo uma melhor estruturação 

O programa da classe complementar do desenho elementar continua a ter como fina

lidade possibilitar ao aluno reproduzir à vista qualquer objecto quer nas suas linhas ou con

tornos, quer na sua aparência real253 e compreende: «(...) desenho á vista, a claro escuro 

em papel ordinário branco e de cores, papel Ingre cinzento e papel inglez; desenho a carvão, 

lapis preto, branco, de cores e esfuminhos; noções de perspectiva e sombras; theoria das 

cores; desenho de ornatos simples geométricos e vegetaes; desenho de figuras solidas de 

modelos ou do natural de objectos de uso commum; desenho dictado, de memoria e a tem

po fixo» 254. 

No curso de desenho industrial, os programas do ramo ornamental, arquitectural e 

mecânico são também muito semelhantes aos aprovados em 1884, embora melhor organi-

2Í0 Relatórios sobre as Escolas Industries e de Desenho Industrial da Circunscrição do Norte, 1888 e 1889. Lisboa: Imprensa Nacional, 
1890, p. 12. , v, . . ,„„„ 
251 Programma das disciplinas que devem ser professadas na Escola Industrial Fana Guimarães no Porto. Lisboa: Imprensa Nacional, 1XSX, 
p. 8. 
"2 De acordo com o Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, este programa de desenho da classe preparatória compre
enderá «(...) o ensino do desenho linear ú vista (mão livre, sem auxílio de régua, compasso, etc)» e deverá ser leccionado começando o 
aluno por ser iniciado«(...) em noções elementares de geometria, e traçado de rectas e suas combinações, e depois no das linhas curvas, 
esboçando os contornos défiguras planas, de sólidos geométricos e dos objectos mais simples de uso commum». Os alunos começarão por 
usar lousas stimográficas em que copiarão os objectos desenhados pelo professor no quadro, modelos simples, objectos naturais e outros. 
Depois das lousas passarão a utilizar o papel stimogrático e em seguida o papel ordinário. In Regulamento das Escolas Jndustriaes e de 
Desenho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Cap. II, Art". 6°. 
2 " Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Cap. II, Art". 7°. 
254 Programma das disciplinas que devem ser professadas na Escola Industrial Faria Guimarães no Porto. Lisboa: Imprensa Nacional. 1888, 
p.8. 
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zados 255; contudo, é interessante verificar que do programa do ramo ornamental passam a 

fazer parte o conhecimento dos estilos e pintura decorativa256. A este propósito, Joaquim de 

Vasconcelos lança um alerta: «(...) as novas escholas não têem sequer uma cadeira de es-

thetica applicada á arte industrial. Saberão os professores nacionaes, e mesmo alguns dos 

estrangeiros, o que isso é? Falla-se muito vagamente no artigo 10° do regulamento, do co

nhecimento dos estylos [...] nada diz da necessidade d'esse conhecimento257. [...] A arte 

applicada ou arte industrial ou arte decorativa, como quizerem chamar-lhe, [...] pretende 

criar aquilo que é inestimável, que não tem preço, o gosto, despertar a originalidade nacio

nal, fecundar e fortificar a imaginação empobrecida do operário portuguez. Fazem-se novos 

regulamentos e novos programmas; vem novos professores; levantam-se novas officinas e 

dotam-se com novos mestres-operarios - mas no meio d'esta faina não esqueçamos a 

questão principal: o caracter e, portanto, o alvo das novas escholas. O mestre da officina tem 

de trabalhar em perfeita harmonia com o desenhador, a mão e a ideia, o instrumento e a 

invenção têem de obedecer ao mesmo impulso. Como mediador surge naturalmente outro 

elemento, a esthetica prática, que tem de provar ao artifice e ao artista que tanto a technica 

como a arte têem limites definidos. » 

Embora os relatórios sobre as escolas de Desenho Industrial da Circunscrição do 

Norte nos dêem algumas indicações das metodologias aplicadas, as exposições dos traba-
259 

lhos efectuados pelos alunos, que se deveriam realizar anualmente, também as revelam 

Joaquim de Vasconcelos, ao analisar os trabalhos representados na exposição que teve 

lugar no Museu Industrial e Comercial do Porto, em 1891, referentes ao ano lectivo de 1889-

1890, tece algumas críticas ao tipo de ensino ministrado nessas escolas. Começa por referir 

que nesta exposição foram apresentados principalmente desenhos e alguns poucos traba

lhos de modelação em barro e gesso, constatando que na exposição pedagógica realizada 

no Palácio de Cristal, em Junho de 1890, os trabalhos de modelação presentes, em grande 

255 No ramo ornamental deverá ser leccionado «desenho geométrico rigoroso, com o auxilio de instrumentos (régua, compasso, transferidor e 
quadros, etc.): desenho do natural de ornatos de gessos. fruetas. figuras humanas, flores, animaes, etc.; perspectiva e aguadas; copia de 
modelos de gesso, barro, porcelana, ferro, madeira, etc.; paizagem. copia de modelos e do natural, perspectiva rigorosa e parallela, aguadas 
e aguarellas; modelação em barro ou cera; conhecimento dos estylos; pintura decorativa». No ramo arquitectural deverá ser leccionado: 
«desenho geométrico rigoroso com auxilio de instrumentos; noções de architectura; perspectiva rigorosa e aguadas; ornatos architectomcos; 
projecções; stereotomia e cortes de madeiras e de pedras para construcções; desenho topographico; elaboração de cortes, plantas, perfis, 
detalhes e épures tintas convencionaes». Por fim, o ramo mecânico inclui as seguintes matérias: «desenho geométrico rigoroso com os 
instrumentos- perspectiva rigorosa e aguadas; desenho á vista de machinas e apparelhos industriaes; noções geraes sobre movimento e 
machinas simples- desenho rigoroso de machinas - traçado de machimsmos; elaboração de cortes, alçados e planos; cortes de modelos 
dados de machinas, machinismos ou órgãos de machinas - traçado de engrenagens, etc.». In Programma das disciplinas que devem ser 
professadas na Escola Industrial Faria Guimarães no Porto. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, p. 8. 
256 Programma das disciplinas que devem ser professadas na Escola Industrial Faria Guimarães no Porto. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, 
n R 
"" VASCONCELOS, Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1891, pp. 
34-35. 
u* Id, Ibid, pp. 36-37. , 
" " «Serão expostos anualmente no museu industrial e comercial da sede da circunscrição os desenhos e modelos executados petos alumnos 
de cada uma das escolas, que forem julgados necessários para demonstrar o estado do ensino». In Regulamento das Escolas Industriaes e 
de Desenho Industrial, aprovado por Decreto de 1888, Ministério 23 de Fevereiro de 188. Lisboa: Imprensa Nacional, 1888, Art". 28". p. 11. 
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número, mereceram justificados louvores da crítica. Também em 1888, na Exposição Indus

trial Portugueza, realizada em Lisboa, tinham sido mostrados, pela Inspecção das Escolas 

da Circunscrição do Norte, trabalhos de modelação referentes ao ano lectivo 1887-1888 

Joaquim de Vasconcelos lamenta que quatro das escolas do norte (Gaia, Bonfim, Vilar e 

Braga) não tenham apresentado trabalhos de modelação, uma vez que o programa não ti

nha sofrido qualquer alteração e era consensual, desde o início destas escolas, «(...) que o 

exercido do desenho alternasse com o da modelação, pelo menos desde que o desenho 

industrial entrasse em acção, e particularmente no ramo ornamental d'esse curso» . As

sim, entende ser necessário regular o ensino da modelação, uma vez que não é admissível 

o desenho industrial ornamental sem modelação e lamenta «(...) que a modelação fosse 

agora quasi esquecida, quando o desenho do ramo ornamental apresenta tão notáveis pro

gressos, ultrapassando até, ás vezes, os limites que o programma e o caracter das escholas 

lhe impõem» 262. Reconhece que uma das razões dessa situação se prende com o facto de 

faltarem ainda «(...) ás escholas do norte, em geral, os elementos, os modelos, para que o 

alumno possa apresentar ensaios de modelação [...], a julgar pelo numero de cópias apre

sentadas, infelizmente simples cópias de estampas» 263. Joaquim de Vasconcelos constata 

ainda, nessa exposição, que «(...) o desenho geométrico elementar já é ensinado em todas 

as escholas, do natural, e á vista, por modelos de arame e de madeira, em geral austríacos, 

do Muzeu de Vienna» 264. Relativamente ao desenho arquitectónico, verificou que continuam 

a ser utilizadas as estampas de Vignola, não se utilizando ainda os quadros parietais de 

Alois Hauser que contribuiriam para pôr em prática o ideal destas escolas, desde a sua fun

dação, e banir definitivamente o uso das estampas, obrigando o professor a desenhar no 

quadro preto 265. Aproveita ainda para demonstrar a ineficácia do ensino através da utiliza

ção de estampas «(...) dando a cada alumno uma estampa, o ensino torna-se individual, a 

tarefa do professor pesadíssima e até impossível em aulas de mais de 25 a 30 discípulos 

[...] nem há estampas para tanta gente e nem tempo para as rever, nem - e isto é importan

tíssimo - se poderá cumprir o artigo 8o do regulamento destas que ordena aos professores a 

applicação dos différentes methodos no ensino» 266. Poderemos sintetizar as críticas de 

Joaquim de Vasconcelos aos trabalhos apresentados e aos métodos de ensino utilizados, 

com este seu comentário: «(...) queremos desenho real, reducção do uso da estampa ao 

2('" VASCONCELOS, Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do 
4-5. 
2''' Id., Ibid, p. 5. 
262 Id, Ibid., p. 9. 
263 Id, Ibid, pp. 5-6. 
!"4 Id. Ibid, p. 6. 
2"' Id, Ibid, p. 7. 
2"" Id, Ibid., p. 8. 
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minima; o desenho alternando com a modelação, o que é ainda um correctivo ao abuso da 

estampa, inveterado e antigo entre nós; enfim, instrucções claras, minuciosas e completas 

sobre o modo de ensinar o desenho elementar» 267. Reconhece, contudo, como positiva a 

eliminação do uso de instrumentos em todo o desenho elementar e complementar, graças 

ao desenvolvimento do desenho à vista, para o qual muito contribuíram os compêndios do 

Sr. Abreu. Joaquim de Vasconcelos constata ainda que os bons resultados patentes nesta 

exposição se devem também à acção dos professores estrangeiros, contratados por iniciati-
o c o 

va de Emídio Navarro 
Também António Arroio revela alguma inquietação relativamente às metodologias 

que vinham sendo utilizadas no ensino do desenho ao afirmar que «(...)os documentos que 

foram aparecendo após a queda de António Augusto de Aguiar demonstram ainda durante 

muito tempo uma completa desorientação na compreensão do desenho e do que no estran

geiro se avançava nesta especialdade.» 

Pela organização de 1891, procura-se «(...) a distribuição das disciplinas e a fixação 

dos cursos por uma forma dedutiva e lógica dos elementos de ensino em cada escola pro

fessado, regularizando-o e tornando-o eficaz»270. Este critério serviu de base à organização 

dos vários cursos profissionais, em número de trinta, e dos programas posteriormente apro

vados através do Decreto de 5 de Outubro de 1893, que haveria de concluir a Reforma de 

1891. Assim, são criados os cursos gerais, elementar e complementar e os cursos indus

triais. Anexo ao Decreto de 1893 são fixados, na tabela n° 1, os cursos professados nas es

colas industriais, sua classificação e matérias que os constituem e na tabela n° 2, as discipli

nas e os cursos professados em cada uma das escolas271. Deste modo, na Escola Faria 

Guimarães passaram a ser leccionadas as seguintes disciplinas e cursos: disciplinas de de

senho geral, classe I e II, e desenho ornamental, classe I e II; o Curso Geral Elementar para 

alunos do sexo masculino e feminino e os Cursos Industriais de Pintor Decorador, Tecelão, 

Formador e Estucador272 (veja-se Anexo A). O Curso Geral Elementar tinha a duração de 

dois anos e era composto pelas disciplinas de desenho geral, classe I e trabalhos manuais, 

madeira e ferro para o sexo masculino e costura e bordados para o sexo feminino. O pro

grama de desenho geral elementar classe I preparava os alunos para reproduzirem apenas 

» VASCONCELOS, Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1891, p. 

7. 
2"*ld..Ibid.,p. 10 ARRoía António José - Relatórios sobre o Ens.no Elementar Industrial e Comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 15. 
2711 Decreto de 8 de Outubro de 1891. 
271 Decreto de 5 de Outubro de 1893. 
272 Idem, tabeliã n° 2. 
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desenhos geométricos 273. Este Curso Elementar deveria conjugar-se com o ensino primário 
274. O Curso Industrial tinha duração de quatro anos e era composto por trabalhos práticos 

na oficina e pelo desenho. No primeiro ano, era leccionado o desenho geral da classe II e 

nos restantes três anos o desenho industrial que, no caso particular desta escola, era o de

senho ornamental, classe I e II. O programa de desenho geral classe II continuava a desen

volver o desenho geométrico, iniciado na classe 1275. O programa de desenho ornamental 

não se afasta muito dos anteriores, mas introduz exercícios de estilização e obriga à utiliza

ção, na modelação, de «motivos de arte nacional» 

Como se verifica, não existe grande alteração entre os programas de desenho ele

mentar e ornamental propostos na reforma de 1888 e os agora apresentados. Trata-se ape

nas de uma melhor explicitação dos mesmos e distribuição por anos. As grandes diferenças 

aparecem ao nível da vertente oficinal quer do Curso Geral Elementar, quer dos Cursos In

dustriais, que até esta data não estavam suficientemente definidos ou não existiam. 

Embora, como já referimos, este decreto inclua os programas, não são dadas indica

ções metodológicas precisas, remetendo-se para «(...) instrucções ulteriores os processos a 
277 ' ' • 

seguir no ensino de cada disciplina e no ensino pratico das officinas» . Porem, e notória a 

tendência que já se vinha verificando para a especialização. Determina-se que «(...) o ensi

no scientifico, bem como o ensino do desenho e da modelação, serão sempre ministrados 

em harmonia com os trabalhos officinaes; e tanto um como outro se especialisarão no senti-

m O Programa de desenho geral elementar - Classe 1 - compreendia as seguintes matérias e anos: «1" Anno: Conhecimento intuitivo dos 
corpos, superfícies, linhas e ponto. - Limites e volume dos corpos; superficies; dimensões e limite dus superficies; linhas, sua dimensão: pon
to - Linha recta, quebrada e curva; - Desenho á vista (copia de figuras feitas na pedra pelo professor á vista dos alumnos) de combinação de 
linhas rectas. - Linhas horisontal e vertical; linhas perpendicular e obliqua; dijferença entre as linhas perpendicular e vertical; linhas pa-
rallelas. - Limites de superficies, polygonos. sua classificação e traçado. - Circulo e circunferência; linhas que n 'elle se consideram: - Exer-^ 
cicios de combinações e applicações simples de linhas e polygonos e da circunferência; - Conhecimento intuitivo da perspectiva. - Desenho á 
vista de sólidos geométricos, cubo. parallelipipedo. prisma, pyramide; cilindro, cone. esphera. ovo - Exercícios a carvão e a lapis; - Exerci
dos de construcção de sólidos geométricos em cartão (exemplos simples). 
2° Anno: Conhecimento dos instrumentos empregados nos traçados geométricos: régua, compasso, esquadro, transferidor - Verificação da 
régua e do esquadro. - Exercidos variados e graduados do uso d'estes instrumentos. - Parallèles, perpendiculares; ângulos; polygonos 
diversos; gregas; meandros, etc.; - Continuação dos exercícios de perspectiva: desenho á vista (a carvão e a lapis) de sólidos geométricos, de 
elementos simples de architectura (combinações de rectas com curvas) e de vasos simples: - Continuação dos exercícios de sólidos geométri
cos em cartão, applicados a casos gradualmente mais complicados». In Decreto de 5 de Outubro de 1893, tabeliã n° 3. 
274 «A partir do presente ano. sucessivamente se irá estabelecendo nds escolas, de acordo com o ministério do remo. o ensino primaria 
diurno e nocturno a par com o ensino elementar n 'ellas professado». In Decreto de 5 de Outubro de 1 893, Art". 2o. 
275 O programa de desenho geral elementar - Classe II - era constituído por: «Continuação dos exercícios de perspectiva applicada a repre-
,entação=de grupos de sólidos diversos e objectos de uso commum; - Noções elementares de geometria plana relacionadas com o pro
gramma; - Projecções, planificações; exercícios simples - Perspectiva cava/leira; - Desenho rigoroso geométrico appltcado a exemplos 
Gradualmente mats complicados, escalas; compasso de proporção. - Figuras symetricas. figuras similhantes. - Circulo: círculos tangentes: 
"tangentes e seccantes. etc. - Conhecimento das curvas: oval. ovulo, espiraes. elypse; processos práticos de as traçar. - Divisão da_ circunfe
rência, sua rectificação; - Continuação dos exercidos dos annos anteriores, applicados a exemplos mais difficeis.». In Decreto de 3 de Outu
bro de 1893, tabeliã n° 3. , 
276 O programa de desenho ornamental compreendia as seguintes matérias e anos: «Io Anno (Classe I): Desenho a contorno, a Untas planas e 
a claro escuro de elementos da flora e da fauna e de trechos ornamentaes simples (a carvão, esfummho. lapis, aguada e penna); - Modelação 
de ornatos simples. _ _ 
TAnno (Classe II. 1" Parte): Desenho de ornato desenvolvido; - Noções praticas geraes das cores, seus contrastes e combinações; - Elemen
tos e exercícios de estilisação (arte decorativa), por modelos diversos (estofos, vasos, folhas e flores do natural, moveis, gravuras de peças de 
ourivesaria etc); - Desenho elementar da figura humana, por partes e no todo. e de paizagem simples; - Modelação de ornato desenvolvido^ 
3a Anno (Classe II 2"Parte): Exercícios dos annos anteriores applicados especialmente a motivos de arte decorativa nacional; - Composição 
e adaptação ornamental de elementos de diversos estilos decorativos. Aplicação a cores; - Noções geraes dos estilos em decoração; - Mode
lação de ornato desenvolvido, principalmente de motivos de arte nacional». In Decreto de 5 de Outubro de 1893, tabeliã n° 3. 
277 Decreto de 5 de Outubro de 1893, 8 «nico do Art". 9". 
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do das profissões dos alumnos» . Por outro lado, e tendo por base as constatações já 

referidas sobre a falta de materiais nas escolas, aponta-se para que «(...) nos diversos cur

sos profissionaes, sempre que as condições do ensino o permitirem, será o trabalho dos 

alumnos empregado na produção de material pedagógico e material escolar, com destino á 

constituição de museus escolares e ao apercebimento das officinas» 

Esta reforma deparou-se com problemas de ordem financeira, pois o orçamento do 

Estado não dispunha de verbas suficientes para a sua realização prática, nomeadamente no 

que se refere à criação e manutenção de todos os cursos criados. Tal facto originou que, 

passados alguns anos, se efectuasse uma nova organização do ensino, assente em bases 

mais modestas. Todavia, e na opinião de António Arroio, não é de lamentar essa situação 

uma vez que «(...) a distribuição das disciplinas e a fixação dos cursos e dos horários deve 

preceder, para cada escola, do conhecimento completo e justo das necessidades das indus

trias e do operariado locaes, necessidades sempre diversas de caso para caso; e que, por

tanto, toda e qualquer regularização é nefasta ao ensino, e obriga a despesas, em parte, 

improfícuas. Só inguirindo, especializando e convertendo, tanto quanto possível, cada escola 

numa entidade pedagógica distincta é gue o ensino se torna eficaz» 280. 

O decreto de 14 de Dezembro de 1897 vem assim unificar toda a legislação referente 

ao ensino técnico e determina que a Escola Faria Guimarães seja, de novo, uma Escola de 

Desenho Industrial, uma vez que aí se ministrava unicamente o ensino do desenho 

Nesta escola passa a ser professado apenas o desenho industrial, com os seguintes cursos 

e elenco disciplinar: Curso Geral, de que fazia parte a disciplina de desenho elementar e que 

tinha a duração de dois anos e o Curso Especial com a disciplina de desenho ornamental e 

modelação, com a duração de três anos (veja-se Anexo A). Do elenco disciplinar fazia ainda 

parte a disciplina de oficinas. Contudo, não estão determinadas as oficinas que deveriam 

funcionar nesta Escola282. Este Decreto regularizou a composição dos cursos e a divisão do 

tempo de leccionação das várias disciplinas, que ficou sempre constante para a mesma dis

ciplina, qualquer que fosse o curso e as necessidades dos diversos operários e até mesmo 

das indústrias para o exercício das quais estes se preparavam. Continuou-se porém, segun-

2n Decreto de 5 de Outubro de 1893, Art0. 9o. 
l n idem. Art". 10°. 
2S" ARROIO, António José -Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, história crítica da legislação do ensino elementar, 
industrial e comerciai Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 26. 
2SI As escolas industriais e de desenho industrial devem ministrar o ensino industrial e profissional completo «pela criação de cursos adequa
dos ú industria ou industrias predominantes nas localidades onde se acham estabelecidas, tendo por base a difusão do ensino do desenho 
elementar e do desenho applicado». Art". Io do Regulamento de 1897. In ARROIO, António José - op. cit, p. 32. 
282 Reorganização e Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial e Elementares de Commercio. aprovados por Decreto de 
14 de Dezembro de 1897. Lisboa: Imprensa Nacional, 1897. 
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do António Arroio «(...) a não se fazer a separação dos dois ramos do ensino industrial: o das 

artes decorativas e o da industria de precisão» 283. 

Em 1901, novo decreto reorganizando o ensino elementar industrial e comercial é 

publicado 284. Nele se determina que o ensino ministrado na Escola de Desenho Industrial 

Faria Guimarães compreenda apenas o Curso de Desenho Industrial, com a duração de 

cinco anos. Nesse curso serão ministradas as disciplinas de desenho geral elementar, de

senvolvidas durante dois anos, a disciplina de desenho ornamental, desenvolvida nos três 

anos seguintes e a disciplina de trabalhos oficinais a iniciar no segundo ano da disciplina de 

desenho geral elementar (veja-se Anexo A). Continuava em vigor a carga horária semanal 

estabelecida pela Portaria de 4 de Dezembro de 19002í5 e os programas aprovados em 

1893 286. 

No I Congresso realizado em Paris, durante a Exposição Universal de 1900, os pro

fessores aí presentes chegaram a algumas conclusões sobre o ensino do desenho, que fo

ram apresentadas no relatório oficial do II Congresso, efectuado na capital da Suiça em 

1904. Nesse congresso, surge como parecer generalizado o entendimento de que o dese

nho elementar, fundamental por si, se deve tornar, na escola primária, «(...) evolutivo como 

adaptação; realista como inspiração; geral como aplicação; espontâneo como execução e 

estético como educação». Entendeu-se ainda que sobre estes princípios deveria também 

assentar o ensino do desenho de grau secundário287. No Congresso de 1908, realizado em 

Londres, e seguindo o movimento iniciado no Congresso de 1900, foram discutidos métodos 

de ensino americanos, ou seja, o método de Prang, do nome do editor de Boston que o pu

blicou. Esse método, directamente influenciado pelos processos usados nas escolas do Ja

pão, procurava conduzir o aluno a ver em grande, evitando que o aluno se detivesse no de

senho de figuras pequeninas 288. Em 1912, no Congresso de Dresde, apesar dos esforços 

de muitos professores de França, este país ficou muito aquém do que se pôde observar nas 

Exposições dos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha no domínio do desenho primário. 

Também o Japão, que foi o centro inicial e modelo do método de Prang, não acompanhou os 

progressos realizados pelos países que seguiram o impulso americano . Nas escolas de 

França notava-se uma repugnância em adoptar toda e qualquer alteração do método ou 

2s:' ARROIO, António José -Relatórios sobre o Ensino Elementar Industrial e Comercial, história critica da legislação do ensino elementar, 
industrial e comercial. Lisboa: Imprensa Nacional, 1911, p. 32. 
284 Decreto de 24 de Dezembro de 1901. 
285 Nesta Portaria é publicada a distribuição do tempo dos exercícios escolares em conformidade com o prescrito no Art". 19° do Decreto de 14 
de Dezembro de 1897 acompanhada de vários esclarecimentos destinados a tornar a sua execução mais precisa e mais uniforme. 
2!"' Decreto de 24 de Dezembro de 1901. 
287 ARROIO, António José -Algumas palavras acerca do trabalho do professor José Pereira sobre o desenho na escola primária. Boletim 
Oficial do Ministério da Instrução Publica. Lisboa: Imprensa Nacional, Ano V, 1935, Fascículo II, p. 280. 
2U Id, Ibid, p.2S\. 
2m Id., Ibid., p. 281. 
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sistema de ensino que prejudicasse as opções estabelecidas. Nos liceus portugueses, e 

apesar de todas as evidências, continuava-se a imitar os franceses, defensores do método 

geométrico, utilizando-se o sistema de ensino da geometria aplicada. António Arroio refere 

que esse ensino «(...) além de não dar a menor noção da vida real, isto é, de não satisfazer 

o seu verdadeiro fim, que é o de preparar para a vida na sua maior generalidade e realidade, 

é inteiramente especializado no sentido geométrico, ou seja, das abstracções[...] nos liceus 

não se aprende a desenhar nenhum dos vários aspectos da vida real. [...] Contudo, durante 

alguns anos, vimos adoptado nas nossas escolas técnicas elementares um sistema de ensi

no do desenho de proveniência germânica, em que se aplicava o papel estimográfico e qua

driculado, para habituar o aluno a copiar com exactidão o objecto ou estampa que tinha dian

te dos olhos» 29°. A metodologia adoptada nestas escolas conduzia à generalização de «(...) 

um processo profissional útil na respectiva prática, mas que habituava o aluno a não dese

nhar, a copiar apenas» 291. Como afirmou António Arroio, o desenho não era entendido, 

nestas escolas, como «(...) um sistema de grafia, de linguagem gráfica destinado a transmitir 

as ideias, as formas, as cores, os seres, os movimentos da vida.Achava-se reduzido a re-
292 

produzir o que já havia sido expresso por outros» 

Por decreto de Julho de 1914 é introduzida no currículo das escolas de ensino ele

mentar industrial e comercial a disciplina de língua inglesa293. Em 1915, o governo constata 

em Decreto 294 o facto de não existirem programas oficiais das disciplinas leccionadas nas 

escolas do ensino elementar industrial e comercial, de acordo com o Decreto de 24 de De

zembro de 1901. Tal situação implicava que o ensino fosse praticado de forma diferente nas 

diversas escolas, uma vez que continuavam em vigor os programas aprovados pelo Decreto 

de 5 de Outubro de 1893, com a introdução de algumas actualizações e modificações, por 

forma a adaptá-los ao número de horas que as disciplinas passaram a ter. Assim, os directo

res das escolas, depois de os sujeitarem a aprovação do Conselho Escolar, deveriam enviar 

à Repartição Industrial e Comercial os programas das diferentes disciplinas leccionadas nas 

escolas de acordo com o Decreto n° 1028, de 5-de Novembro de 1914295. No livro de Actas 

do Conselho Escolar não foi possível verificar qual a proposta de programas da Escola Faria 

Guimarães, uma vez que do mesmo livro não consta nenhuma acta entre a n° 13, referente à 

w" ARROIO, António José -Algumas palavras acerca do trabalho do professor José Pereira sobre o desenho na escola primária. Boletim 
Oficial do Ministério da Instrução Publica. Lisboa: Imprensa Nacional, Ano V, 1935, Fascículo II, pp. 282-283. 
291 Id.. Ibid., p. 283. 
1J'2 Id. Ibid., p. 283. 
2M Decreto n° 637, de 9 de Julho de 1914, Art0. 2o. 
2''4 Decreto n° 1878, de 11 de Setembro de 1915. 
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sessão de 23 de Julho de 1891, e a n° 14, referente à sessão de 23 de Agosto de 1919 . 

Foi uma constante, ao longo dos tempos, a preocupação dos professores das esco

las industriais em estudar, estar a par e analisar as diferentes metodologias que se iam di

vulgando e ensaiando nos outros países. No entanto, não se limitaram a copiá-las, procura

ram, isso sim, adaptá-las às circunstâncias pedagógicas nas quais eram obrigados a actuar. 

Veja-se o exemplo dado por Francisco Nobre Guedes, referente às instruções gerais do pro

grama de desenho geral da Escola Industrial de Afonso Domingues, datado de 1915. Assim, 

nesse programa refere-se que «(...) dada a profunda evolução que modernamente se pro

duz no ensino do desenho e reconhecida a eficácia dos princípios que presidem a essa 

transformação, impõe-se a necessidade de orientar em bases seguras o que principalmente 

no último congresso de Dresde foi definido, aplicando, portanto, por uma forma decisiva, 

aquilo que nesta escola, nos últimos anos, se tem procurado conseguir, em experiências não 

inteiramente isentas dos antigos processos, agora em absoluto postos de parte. A adopção 

dos programas das escolas estrangeiras, sabiamente elaborados, seria fácil se não fosse 

ilógica. O ensino do desenho é, nessas escolas, aplicado desde a classe infantil, de modo 

que, quando se trata do grau equivalente àquele que denomina as nossas escolas, o aluno 

traz já uma larga preparação da escola infantil e da primária, permitindo-lhe assim um de

senvolvimento que só muito excepcionalmente nós podemos atingir. É, portanto, uma adap

tação o que se torna necessário estabelecer, e por isso o presente programa só visa aproxi-

mar-se dos princípios salutares da moderna pedagogia deste ensino, apertado ainda num 

exíguo período de dois anos, e destinado a aplicar-se a indivíduos dos dois sexos e de va

riadíssimas idades, desprovidos, pela maior parte, de qualquer prévio conhecimento apre

ciável [...] O método do ensino do desenho tem de basear-se nos seguintes princípios: - Pri

meiro, a liberdade do sentimento, e mesmo da interpretação, dentro dos limites de uma cor

recção gradual que compete ao professor, devendo este animar toda a iniciativa, segundo o 

temperamento próprio de cada aluno; - Segundo, fazer do desenho não em absoluto uma 

arte para distracção geral de cultura como elemento para desenvolver o raciocínio, a sensi

bilidade e a memória. - Terceiro, tomar como base a natureza, estudada e traduzida directa

mente nas suas linhas, nas suas formas e na sua cor. Nenhuma teoria geométrica se deverá 

estabelecer entre o aluno e o objecto natural que se desenha. Observar o modelo, sentir a 

sua expressão e reproduzi-lo com sinceridade, deverá ser a única preocupação do aluno em 

face da natureza que, sob mil aspectos, será sempre o eterno modelo. Nenhuma confusão 

entre os assuntos da geometria e os da natureza, o que tornaria o desenho estéril. As dife-

2'"' Nilo nos foi possível encontrar qualquer informação sobre o teor destes programas, nem no Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis, 
nem no Arquivo da Secretaria Geral do Ministério da Educação, uma vez que, neste último, os documentos referentes a esta escola se encon 
tram, na sua maioria, por tratar e, como tal, inacessíveis a consulta. 
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renças de idade não exigem mudança de orientação. O que deverá é ser-se mais exigente 

para aqueles cuja idade permite a compreensão mais rápida, e especialização dos modelos 

quando seja já definida a profissão do aluno. O professor encontrará a necessidade de divi

dir quanto possível a classe em grupos, aos quais se proporá exercícios de graduada dificul

dade, exigindo-se-lhes resultados de diferente rigor. E é este também um meio de suscitar a 

emulação fazendo passar para um grupo superior os que trabalham e progridem. O fim do 

ensino do desenho industrial não é de modo algum o exclusivo intuito de formar desenhado

res, mas sim preparar o futuro operário, esclarecendo-lhe a inteligência e o bom gosto. Para 

isso, o que principalmente se deve exigir do professor é a direcção inteligente para assim 

poder obter do aluno um desenho útil» 297. É manifesta, como verificamos, a intenção, não 

só de corroborar o novo entendimento do desenho mas, também, de se fazer uma aproxi

mação às novas metodologias do ensino. Assim, em 1912, quando apareceu em Lisboa o 

manual de Gaston Quéroux - Manuel de Dessin à l'Usage de l'Enseignement Primaire - que 

preconizava o ensino do desenho pela cópia directa de modelos de três dimensões, já as 
298 

nossas escolas, genericamente, o estavam a fazer, há cerca de 6 anos 
Em 1916 é feita nova alteração, embora ligeira, à designação e constituição dos cur-

299 

sos a leccionar na escola e destinados a operários e aprendizes de ambos os sexos 

Deste modo, o Curso de Desenho Industrial passa a compreender o ensino do desenho 

elementar e do desenho especial e tem a duração de cinco anos. O desenho elementar tem 

a duração de dois anos. O desenho especial compreende, nesta escola, apenas o desenho 

ornamental e modelação e tem a duração de três anos. Este desenho era ministrado «(...) 

de modo prático e perfeitamente adequado às diferentes profissões dos alunos» . A mode

lação deveria ser leccionada, sempre que possível, «(...) como trabalho oficinal com horário 

independente do desenho» 301. Este curso compreendia ainda a disciplina de trabalhos ofici-

nais que continua a ser leccionada desde o segundo ano do desenho elementar até ao final 

do curso, desenvolvendo-se, portanto, durante quatro anos302 (veja-se Anexo A). No Regu

lamento das escolas do ensino elementar e comercial não são dadas indicações metodoló

gicas, mantendo-se sempre a visão de um ensino «feito duma maneira prática» 

Relativamente aos programas a leccionar, estes serão elaborados por cada escola e 

postos em execução após aprovação do governo. Continua a entender-se a necessidade de 

2 " GUEDES, Francisco Nobre - Notas sobre a Instrução Profissional. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1930, pp. 74-77. 
m Id, Ibid, pp. 72-73. 
299 Decreto n° 2609 E, de 4 de Setembro de 1916. 
300 Regulamento das Escolas de Ensino Elementar e Comercial, aprovado pelo Decreto n° 2 609-E de 4 de Setembro de 1916. Lisboa: 
prensa Nacional, 1916, Art". T, § Io, p. 13. 
301 , , Idem. 
302 , / Idem. 
303 Idem, Art". 14°, p. 14. 
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adaptar os programas, «(...) devendo considerar-se que a normalidade no ensino industrial 

não pode ser rigorosamente seguida nas diferentes escolas, visto dever atender-se à missão 

destas no incitamento e progresso das indústrias locais, como também à especialidade pro

fissional dos próprios alunos» 304. Não nos foi também possível, pelas razões atrás referidas, 

conhecer o conteúdo destes programas. 
305 

Em 1918 é apresentada uma nova reorganização do Ensino Técnico Elementar 

Por este Decreto a escola foi, de novo, elevada à categoria de escola industrial. Passa a 

ministrar os Cursos de Aprendizagem e de Aperfeiçoamento. O Curso de Aprendizagem é 

constituído pelo grau preliminar e pelo grau geral que têm a duração de um e de quatro 

anos, respectivamente. O Curso de Aperfeiçoamento tem a duração de quatro anos. O grau 

preliminar é constituído pelas disciplinas de elementos de desenho geral; língua pátria, no

ções de aritmética e geometria e trabalhos oficinais de madeira, ferro, modelação e pintura, 

para o sexo masculino; noções de costura, bordados, rendas e cartonagem, para o sexo 

feminino. 

A organização curricular do Curso Geral de Aprendizagem conta já com a introdução 

de disciplinas de formação geral como português, aritmética e geometria, geografia e histó

ria, física e química e francês, para além do desenho e dos trabalhos oficinais que, desde 

1891, eram as únicas disciplinas leccionadas. De salientar ainda o alargamento do leque de 

ofertas ao nível dos trabalhos oficinais, que passam a incluir «(...) uma oficina de marcenaria 

e trabalhos em madeira, e outra de cinzelagem e ourivesaria e trabalhos em metal»306 (veja-

-se Anexo A). Só aparecem alunos matriculados nos Cursos de Aprendizagem a partir do 

ano lectivo de 1919/20 307. Até 1919/20, a escola mantém - e desde a sua fundação - apenas 

o regime nocturno. Neste ano lectivo surge o Curso de Aprendizagem, grau preliminar, em 

regime diurno. Por deficiência de salas, não funcionava nos cursos diurnos a oficina de mar

cenaria 308. O Curso de Aperfeiçoamento iniciou-se no ano lectivo 1918/19 309. 

Face ao regulamento das escolas industriais, aprovado por Decreto n° 6286 de 19 de 

Dezembro de 1919, estas deveriam pronunciar-se sobre a redacção a dar a alguns dos seus 

"" Regulamento das Escolas de Ensino Elementar e Comercial, aprovado pelo Decreto n° 2 609-E de 4 de Setembro de I9I6. Lisboa: Im
prensa Nacional, 19I6, p. 15. 

Decreto n°. 5029, de 1 de Dezembro de 1918. 
'"" Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, Acta n° 17 da Sessão do Conselho Escolar 
de 18 de Outubro de 1919, ti. 9 v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
3117 Cfr. indicações constantes das observações do Mapa estatístico da frequência e média dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento da Escola 
Industrial Faria Guimarães, relativo aos anos lectivos de 1917-18 a 1925-26, elaborado em 24 de Março de 1926. In Vasta Estatística, sem 
referência, Arquivo da Escola Secundária de Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
,m «(.,.) uma nota da Direcção Geral, que manda proceder urgentemente à instalação das oficinas e organização dos trabalhos manuais do 
grau preliminar. Discutiu-se a deficiência da casa para instalação das oficinas, tendo ocasião a presidência de se referir às várias notas 
enviadas para as instâncias superiores, salientando as péssimas instalações desta Escola.», cfr. Acta n° 17 da Sessão do Conselho Escolar 
de 22 de Novembro de 1919. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, ti. 9 v, 
Arquivo da Escola Secundária de Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
'"'' Cfr. indicações constantes das observações do Mapa estatístico da frequência e média dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento da Escola 
Industrial Faria Guimarães, relativo aos anos lectivos de 1917-18 a 1925-26, elaborado em 24 de Março de 1926. In Pasta Estatística, sem 
referência, Arquivo da Escola Secundária de Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

76 



artigos, cuja doutrina seria variável de escola para escola. Na Escola Industrial Faria de 

Guimarães, e como complemento e meio de vulgarização do ensino industrial, foi aprovado 

fazer-se conferências, estabelecer bibliotecas e museus junto da escola e criar três cursos 

dominicais 310: «(...) um de arte decorativa aplicada à pintura, marcenaria, ourivesaria e cin-

zelagem e outro de desenho ornamental e modelação aplicado à cinzelagem e ourivesaria e 

o terceiro de física e química experimental»311. O primeiro curso visava o conhecimento da 

arte decorativa ao longo dos tempos «(...) feito em face de colecções nacionais e estrangei

ras de estampas, fotografias e gessos existentes no Museu da Escola ou no gabinete foto

gráfico» 312. No Curso de Desenho Ornamental e Modelação era dado um grande realce à 

composição e no Curso de Física e Química Experimental propunham-se trabalhos práticos 

adequados ao ensino industrial313. Estes cursos funcionarão logo que «(...) a Escola estiver 

instalada em edifício próprio, adequado ás necessidades do ensino» 

Além do ensino ministrado nos três graus, preliminar, geral e complementar, o Conse

lho Escolar determinou a existência de quatro cursos de aperfeiçoamento315, destinados aos 

operários que pretendessem aperfeiçoar-se ou instruir-se: «(...) o curso especial de desenho 

industrial, destinado a pintores, decoradores, debuxadores e outras artes afins; o curso es

pecial de cinzelagem e ourivesaria, destinado a cinzeladores, ourives, estucadores e enta-

Ihadores; o curso especial de marcenaria e carpintaria e o curso especial complementar 

destinado aos indivíduos que desejam instruir-se nas disciplinas que o constituem e que po

dem contribuir para o aperfeiçoamento da sua profissão»316. O Conselho Escolar aprovou a 

organização curricular317.destes cursos que deveriam ter a duração de cinco anos. 

'"' Os cursos dominicais eram destinados a operários que frequentassem ou tivessem concluído qualquer curso de uma escola industrial portu
guesa, cfr. Regulamento das Escolas Industriais, aprovado pelo Decreto n° 6 286, de 19 de Dezembro de 1919. 
' " Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n" 20 da SessSo do Conselho Escolar 
de 30 de Janeiro de 1920, ti. 1 lv, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
312 Idem. ti. II 
313 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 20 da Sessão do Conselho Escolar 
de 30 de Janeiro de 1920, tis. 1 lv-12, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
314 Idem, ti. 12. 
115 De acordo com o Artigo 10° do Decreto n" 6286 de 19 de Dezembro de 1919 «haverá nas escolas industriais, cursos de aperfeiçoamento 
destinados aos operários que nelas pretendam aperfeiçoar-se ou instruir-se, e que compreenderá determinadas disciplinas de especialização, 
cuja natureza dependerá da localidade em que se encontre a escola». 
"'"' Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 20 da Sessão do Conselho Escolar 
de 30 de Janeiro de 1920, ti. 12, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
317 «(...) Curso especial de desenho industrial (Desenho Geral - sete horas e meta por semana no primeiro e segundo ano; Desenho ornamen
tal e modelação dez horas semanais, no terceiro, quarto e quinto anos; Pintura (facultativa) dez horas semanais no segundo, terceiro, quarto 
e quinto anos); Curso especial de Marcenaria e Carpintaria (Língua pátria - três horas semanais no primeiro e segundo ano; Arithmetica e 
geometria três horas semanais no primeiro e segundo ano; Princípios de química e física e noções de tecnologia - 1res horas semanais no 
terceiro e quarto ano; Desenho geral sete horas e meia, por semana, no primeiro e segundo ano, desenho arquitetonico aplicado - dez horas 
semanais no terceiro, quarto e quinto anos; trabalhos oficinais dez horas semanais no segundo, terceiro, quarto e quinto ano); Curso espe
cial de cinzelagem e ourivesaria. (Língua pátria, três horas semanais, no primeiro e segundo ano; Arithmetica e geometria - 1res horas 
semanais no primeiro e segundo ano; Princípios de física e química e noções de tecnologia; galvanoplastia - três horas semanais no terceiro 
e quarto ano; Desenho geral sete horas e meia semanais no primeiro e segundo ano; Desenho ornamental e modelação dez horas semanais 
no terceiro, quarto e quinto ano; Trabalhos oficinais - galvanoplastia dez horas semanais no segundo, terceiro, quarto e quinto ano); Curso 
especial complementar (Língua pátria, três horas semanais no primeiro e segundo ano; Língua franceza, 1res horas semanais, no terceiro e 
quarto ano; Geografia e Historia três horas semanais no terceiro e quarto ano: Arithmetica e Geometria 1res horas semanais no primeiro e 
segundo ano; Princípios de física e química e noções de tecnologia três horas semanais no terceiro e quarto ano», cit. Acta n° 20 da Sessão 
drj Conselho Escolar de 30 de Janeiro de 1920. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim -
Porto, tis. 13-13v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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Determinou ainda que existissem os seguintes cursos complementares: Curso 

Complementar de Cinzelagem e Ourivesaria 318; Curso Complementar de Marcenaria 319; 
320 

Curso Complementar de Modelação, Pintura . Estes cursos deveriam ter a duração de 

dois anos. Em Outubro de 1927, o Conselho Escolar desta escola reúne, conforme determi

nação do Regulamento de 1919, para proceder à organização do Curso Complementar, que 

começou a funcionar no ano lectivo de 1927/28. Ficaram assim organizados os currículos 

dos seguintes cursos complementares: «curso complementar para ourives - desenho de 

composição; ensaios de metais preciosos e outras ligas; estudo complementar da língua 

francesa baseada sobre revistas técnicas; trabalhos oficinais em metais nobres; curso com

plementar para carpinteiro - desenho de composição; estudo das propriedades das madeiras 

como materiais de construção; estudo complementar da língua francesa baseada sobre re

vistas técnicas; trabalhos oficinais de construção; curso complementar para gravadores -

- desenho de composição; estudo das propriedades dos aços e sua aplicação industrial; es

tudo complementar da língua francesa baseada sobre revistas técnicas; trabalhos oficinais, 

execução de cunhos, contra-cunhos e têmperas; curso complementar para cinzeladores -

- desenho de composição; ensaios de metais preciosos e suas ligas; estudo complementar 

da língua francesa baseada sobre revistas técnicas; trabalhos oficinais em metais nobres, 

moldação e fundição» 321. Em 1929, e no sentido de permitir aos alunos uma formação mais 

sólida, o Conselho Escolar solicitou às instâncias superiores a criação da disciplina de talha 

em madeira, como complemento da oficina de marcenaria ja existente 

Os programas das várias disciplinas «(...) deveriam ser elaborados por cada uma 

das escolas industriais e postos em execução depois de aprovados pelo governo, sob o pa

recer do Conselho do Ensino Industrial e Comercial»323. É de notar a preocupação de fo

mentar as características próprias da formação dada em cada uma das escolas, o que pres

supõe o entendimento da necessidade de ligar as escolas às indústrias locais, contribuindo 

318 «Este curso tinha a seguinte composição curricular: desenho ornamental, compreendendo estudos de arte decorativa aplicada à cinzela
gem e ourivesaria. Composição - 3 horas semanais em cada ano; modelação - doze horas semanais para cada ano; Trabalhos oficinais de 
cinzelagem e ourivesaria: Galvanoplastia - IS horas semanais em cada ano», c/r. Acta n° 20 da Sessão do Conselho Escolar de 30 de 
Janeiro de 1920. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, ti. 13, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
319 «Este curso compreendia as seguintes disciplinas: desenho de construção, compreendendo estudos de arte decorativa aplicada à marce
naria, doze horas por cada ano; trabalhos oficinais de marcenaria, vinte e quatro horas para cada ano», cfr. Acta n° 20 da Sessão do 
Conselho Escolar de 30 de Janeiro de 1920. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, 
ti. 13, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
320 «Este curso tinha a seguinte organização: desenho ornamental compreendendo estudos de arte decorativa aplicada à modelação e pintu
ra - doze horas para cada ano; modelação, doze horas para cada ano: pintura - doze horas para cada ano, cfr. Acta n° 20 da Sessão do 
Conselho Escolar de 30 de Janeiro de 1920. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, 
ti. 13, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
321 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, Acta n° 63 da Sessão do Conselho Escolar 
de 21 de Outubro de 1927, tis. 38v-39, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
322 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 76 da Sessáo do Conselho Escolar 
de 1 de Maio de 1929, ti. 46v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
323 Regulamento das Escolas Industriais, aprovado pelo Decreto n° 6 286, de 19 de Dezembro de 1919, Art0. 14°. 
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portanto para uma autonomia pedagógica das escolas , tendência que, como já referimos, 

se vinha verificando. Na Escola Industrial Faria Guimarães devem ter sido também elabora

dos os programas das várias disciplinas, embora apenas tenhamos encontrado referência a 

eles numa acta do Conselho Escolar, onde é referido concretamente «(...)por proposta do 

Sr. Director foi resolvido que os Srs. professores fizessem respectivamente os programas de 

cada uma das disciplinas» 

O Regulamento das escolas industriais de 1919 continua a instituir, junto de cada 

uma destas, uma Comissão de Aperfeiçoamento do Ensino, composta por docentes da esco

la (o director e um elemento do Conselho Escolar) e por três elementos escolhidos pelo go

verno, dentre os sócios de associações industriais ou profissionais da localidade ou dentre 

indivíduos que nela exerçam uma profissão industrial326. Nas actas do Conselho Escolar da 

Escola Faria Guimarães não existe, na altura, qualquer notícia desta Comissão ou da sua 

constituição; existe, porém, referência a ligações com associações industriais, nomeadamen

te no que se refere a dádivas à escola em material didáctico e equipamento e criação de 

novos cursos. A Associação de Classe de Ourives de Prata do Porto é uma das que apare

cem citadas nessas actas. Assim, a primeira notícia que conseguimos encontrar da sua liga

ção à escola data de 1921, altura em que a Associação criou prémios especiais para os alu

nos com melhor aproveitamento 327 e por tal facto foi essa Associação louvada em Portaria 

do Governo 328. Porém, a ligação da Associação à escola era, nesta época, mais vasta. Terá 

sido mesmo por diligências e pressão da Associação de Ourives do Porto que se criou, em 

1919, o Curso de Cinzelagem na Escola Industrial de Faria Guimarães, então sita na Rua de 

Santo Ildefonso 329. António Alves de Sousa Júnior, membro dessa Associação, terá tido um 

papel de relevo neste processo, o que lhe facultou ser «(...) convidado pelo então director 

da dita escola Arquitecto Emanuel Ribeiro, para montar a oficina com todos os seus perten-
330 

ces, na cave do edifício onde estava instalada a referida escola» . 

324 «(...) devendo considerar-se que a uniformidade de programas no ensino industrial não pode ser adoptada nas diferentes escolas, visto 
dever atender-se à missão destas no incitamento e progresso das indústrias locais», ponto único do Art". I4°. do Decreto n° 6 286, de 19 de 
Dezembro de 1919. 
525 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães, Bomfun - Porto, Acta n° 18 da Sessão do Conselho Escolar 
de 22 de Novembro de 1919, tis. 10-10v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
326 Decreto n° 6 286. de 19 de Dezembro de 1919, Art". 24". 
327 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, Acta n° 33 da Sessão do Conselho Escolar 
de 8 de Setembro de 1921, ti. 20, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
328 «Esta florescente agremiação ainda há pouco foi louvada em portaria do governo pelo patriótico auxílio prestado ao desenvolvimento do 
ensino técnico, oferecendo donativos destinados a premiar alunos da Escola Industrial Faria Guimarães, que mais se tivessem distinguido na 
aplicação ao ensino». In COSTA, Laurindo - / Congresso de Ourivesaria Portuguesa (Congresso e Exposição). Porto: [s.n.], Março de 1925, 
pp. 29-30. 
j2'' «(...) o ensino oficial de ourivesaria deveu-se à persistência de uma das mais antigas direcções da Associação da Classe dos Industriais de 
Ourivesaria do Porto, na pessoa do senhor António Alves de Sousa Júnior, digno industrial de trabalhos em prata da praça do Porto, com 
marca registada na contrastaria desta cidade [...] desde 1858 e também membro directivo da referida associação, o qual durante anos 
pugnou e estabeleceu contactos directos e por ofícios com os directores que na altura dirigiam os destinos da Escola Industrial de Faria 
Guimarães, senhor Teodoro Pinto dos Santos e Emanuel Paulo Vitorino Ribeiro». In MEIRELES, Joaquim Martins -O Ensino da Ourive
saria. Actas do Colóquio de Ourivesaria do Norte de Portugal. Porto: Edição da Fundação Eng. António de Almeida, Julho de 1986, p. 272. 
" " MEIRELES. Joaquim Martins -O Ensino de Ourivesaria. Actas do Colóquio de Ourivesaria do Norte de Portugal. Porto: Edição da 
Fundação Eng. António de Almeida, Julho de 1986, p. 272. 
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Mais tarde, no I Congresso de Ourivesaria Portuguesa, promovido pela Associação 

da Classe dos Industriais de Ourivesaria de Prata do Porto, realizado na cidade do Porto em 

1925, Laurindo Costa apresentou às Classes de Ourivesaria de Lisboa, Porto e Gondomar, 

representadas nesse Congresso, um apelo de que referiremos algumas passagens mais 

significativas, demonstrativas do grande interesse dessa classe pela instrução profissional: 

«(...) que seja [...] levada a efeito a obrigatoriedade do ensino elementar das Escolas Indus

triais, para os aprendizes de Ourivesaria, perfilhando assim o que já foi votado para todos os 

estabelecimentos fabris do Estado no Congresso de ensino técnico elementar, realizado em 

Lisboa em 1923 [...] que igualmente se peça ao Governo a instalação em edifício que ofere

ça melhores condições para as Escolas: Comercial Oliveira Martins e Industrial Faria Guima

rães, da cidade do Porto, visto não terem capacidade para receber todas as matrículas que 

ali são solicitadas [...] que seja levada a efeito a criação duma liga de propaganda Pró-

ensino profissional, mostrando os grandes benefícios, que ressaltam do ensino profissional e 

artístico, procurando estimular por todos os meios o gosto pelo estudo, com prémios pecuni

ários e outros para os alunos das classes técnicas, que se distingam pela sua aplicação ao 

estudo, facultando-lhes também horário oficinal de molde a receberem instrução de cursos 

de aperfeiçoamento nas Escolas Industriais. Que deste Congresso saia uma homenagem da 

consagração e louvor à Associação de Classe dos Industriais de Ourivesaria de Prata da 

cidade do Porto, pela forma [...] como tem contribuído para o progresso do ensino profissio

nal e artístico, criando anualmente prémios destinados a honorificar alunos da Escola Indus

trial Faria Guimarães, do Porto, que, pela sua aplicação e estudo, se teem distinguido nos 
331 

cursos ali professados, como o de "ourives cinzelador" e outros» 

Neste mesmo Congresso, António Alves de Sousa Júnior, então já mestre de cinze-

lagem na Escola Industrial de Faria Guimarães, apresentou uma tese que foi aprovada, por 

unanimidade, onde se revêem as suas preocupações face ao ensino da ourivesaria, preocu

pações que, como referimos, tiveram eco junto da classe. Nessa tese, Alves de Sousa co

meça por reconhecer que «(...) os nossos ourives, cada vez mais, carecem de adequado 
332 

ensino técnico e artístico e que, sem ele, a nossa bela indústria acabará por definhar» 

Considera ser necessário que «(...) essa aprendizagem se faça em escolas apropriadas. 

Criadas expressamente para este ramo de arte, ou adaptadas em uma ou mais das suas 

secções ao ensino técnico e artístico da ourivezaria. É o que se fez nos outros países, é o 

que terá de fazer-se entre nós para podermos acompanhar a evolução desta indústria, satis-
"'' COSTA, Laurindo -A Evolução do Ensino Profissional (séculos XVIIIa XX), memória apresentada ao l° Congresso de Ourivesaria Portu
guesa. Porto: Imprensa Nacional, 1925, pp. 30-31. 
"2 Tese intitulada Sistema de produção e educação técnica apresentada em 27 de Fevereiro de 1925 pelo Congressista António Alves de 
Sousa Júnior no 1 Congresso de Ourivesaria do Porto - separata gentilmente cedida pelo filho de António Alves de Sousa Júnior, Álvaro Alves 
de Sousa. 
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fazer as exigências do nosso e alheio público, abrir novos horizontes à arte, enfrentar e ven

cer as dificuldades de uma técnica que se vai renovando, mercê de novos utensílios e ma-

quinismos, das descobertas da química e da física. É necessário que o aprendiz ourives [...] 

dê garantias de saber manter para a matéria prima ouro, prata ou platina, um toque justo e 

para a forma uma técnica justa: será perfeito se a esses conhecimentos aliar um gosto edu

cado e uma disciplinada imaginação, que lhe permita criar artefactos dentro das normas da 

estética e do bom senso» 333. Alves de Sousa, depois de tecer mais algumas considerações 

sobre a ourivesaria e o ensino, estabelecendo paralelo com o que na altura se fazia noutros 

países, acaba por apresentar a seguinte proposta: «1° - Deve pedir-se ao Estado que na 

cidade do Porto, centro de maior produção, seja dotada a Escola Faria Guimarães (situada 

no bairro onde predomina a ourivezaria) com os meios necessários afim de que nas suas 

oficinas, os ourives alunos possam receber ensino completo, o qual compreenda entre ou

tros: a) Um curso especial de química e esmaltagem aplicada à ourivezaria; b) Um curso 

especial de gravura a buril e a ácido; 2o - Que nas aulas de caracter teórico se deem ensi

namentos sobre a história da ourivezaria, e sobre ligas metálicas e seus valores monetários; 

3° - Que o regulamento seja alterado de forma a poderem ser admitidos à frequência os 

ourives ainda que não possuam as habilitações necessárias hoje para a admissão: pelo me

nos nos cursos de desenho, modelação e trabalhos de oficina; 4o - Os industriais devem 

comprometer-se, quando tiverem de admitir oficiais ou aprendizes nas suas oficinas, a dar a 

preferência aos indivíduos que frequentem as escolas industriais e, em caso algum, devem 

dificultar essa frequência; [...] 6° - Os comerciantes devem animar os que estudam preferin

do os artigos técnicos e artisticamente perfeitos, embora de custo superior a outros, contribu

indo também assim para educar o gosto do público» 

Esta tese foi completada pela Comissão do Parecer do I Congresso de Ourivesaria 

Portuguesa em Fevereiro de 1925335 e, embora não seja explícita a relevância que ela teve 

para as instâncias governamentais, uma vez que o preâmbulo do decreto que cria o Curso 

de Aprendizagem de Ourivesaria na Escola Industrial Faria Guimarães nada refere sobre o 

assunto, acreditamos que a criação desse curso, em 10 de Outubro de 1925, tem a ver com 

as pressões que quer a escola, quer a Associação de Classe dos Ourives de Prata do Porto 

333 Tese intitulada Sistema de produção e educação técnica apresentada em 27 de Fevereiro de 1925 pelo Congressista António Alves de 
Sousa Júnior no I Congresso de Ourivesaria do Porto - separata gentilmente cedida pelo filho de António Alves de Sousa Júnior, Álvaro Alves 
de Sousa. 

Idem. 
335 «Que seja extensivo[...] à Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis. do Porto, à Escola industrial de Gondomar e a qualquer outra onde 
se reconheça essa vantagem pela sua situação, densidade de população e outras circunstâncias congéneres. E para a completa preparação 
dos artistas seria de incontestável conveniência a criação de estudos de desenho de ornato e estilização de História Natural e sobre anato
mia, podendo estas disciplinas serem professadas nas Escolas de Belas-Artes, dispensando assim aos alunos diplomados das escolas indus
triais os requisitos que as leis determinam para a sua admissão. E sejam também adoptados os processos mecânicos cientijicos. mais moder
nos, afunde se intensificar a produção». In II Congresso de Ourivesaria Portuguesa. Lisboa: Tipografia Americana, 1926, p. 1 15. 
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vinham fazendo . De notar, também, que os aspectos referidos no ponto 4o da Tese de 

António Alves de Sousa se tornaram num objectivo a perseguir por esta Associação. Da lei

tura que fizemos do jornal Ourivesaria Portuguesa e da revista Esmeralda, verificámos o 

empenho dessa instituição em incentivar a classe à frequência das escolas técnicas. Desse 

esforço realçamos apenas dois aspectos: uma circular enviada pela Associação de Classe 

dos Industriais da Ourivesaria do Porto a todos os associados e um conjunto de anúncios 

publicados no jornal Ourivesaria Portuguesa, onde se faz apelo à frequência dessas escolas 
337. Da circular, ressaltamos as seguintes passagens: «(...) a todos os aprendizes que se 

ocuparem nas oficinas de Va Exa, Va Exa procurará por todos os meios suasórios ao seu al

cance, facilitar a frequência de uma escola industrial onde tomem os conhecimentos indis

pensáveis e uma técnica mais perfeita, artística e de maior rendimento, induzindo-os e for-

çando-os mesmo se tanto for necessário, [...] a não desprezarem esse meio de aperfeiçoa

mento que, em última análise, a eles aproveita directamente mais do que a ninguém. [...] 

Espera esta Associação que Va Exa, no caso de ter de admitir artífices ou aprendizes, dê 

preferência aos que tenham cursado ou venham cursando qualquer Escola Industrial» 

Também no que refere ao funcionamento dos cursos se evidencia a preocupação 

desta Associação. Assim, em 1932 e face ao encerramento dos cursos nocturnos na Escola 

Industrial Faria Guimarães, manifesta-se no seu jornal quinzenário Ourivesaria Portuguesa, 

afirmando «(...) que, por ordem superior, foram encerrados os cursos nocturnos industriais. 

Os motivos ignoramo-los. Só sabemos que isso prejudica muitos alunos ourives que ali fre

quentam os cursos de desenho, modelação, cinzelagem e gravura. São, geralmente, rapa

zes que, durante o dia empregam a sua actividade nas oficinas da especialidade, ganhando 

o pão de que precisam, aproveitando algumas horas da noite para se instruírem e habilita

rem, [...] tornando-se bons artistas e, consequentemente, valores sociais no seu País. Uma 

medida destas, que nem o próprio espírito de economia justifica ou explica [...] não pode 

passar sem que a nossa Associação da Classe se manifeste» . Nesse mesmo ano, no 

mês de Dezembro, o presidente da Direcção desta Associação enviou uma representação 

ao Senhor Ministro da Instrução, reclamando dessa suspensão. Desse documento, retirámos 

alguns excertos mais significativos: «Com dolorosa surpresa teve a Classe dos ourives desta 

cidade conhecimento da ordem que obriga à suspensão dos trabalhos nocturnos nas ofici-

336 Decreto n° 11 129, de 10 de Outubro de 1925. Por este Decreto foram criados na Escola Industrial Faria.Guimarães os cursos de aprendi
zagem de ourivesaria e de trabalhos femininos. 
337 Como exemplo referiremos dois desses anúncios: «Um operário ourives não pode ser um operário medíocre Vai nisso o seu brio e o seu 
interesse. As Escolas industriais formam o operário perfeito.»: «Quereis vencer no nosso meio'' Só vence quem se encontra devidamente 
armado para a luta. As Escolas Industriais fornecem-vos essas armas. Deveis, pois. frequentá-las.». In Ourivesaria Portuguesa. Porto: 83 
(30 Agosto 1934). 
3311 Ourivesaria Portuguesa. Porto. 36 (15 Setembro 1932). 
3M Idem. Porto: 40 ( 15 Novembro 1932). 
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nas da Escola Industrial de Faria Guimarães. [...] Estranham tanto mais o facto quanto é 

certo que nem a todas as oficinas se estende a proibição, e não alcançam os signatários 

descobrir quais as diferenças de trabalho que motivam a diferença de tratamento. Não pare

ce ter sido a maior ou menor necessidade de momento, pois é inegável que não está menos 

carecida desses trabalhos a ourivesaria do que qualquer outra indústria; tão-pouco terá influ

ído na proibição o aspecto higiénico ou pedagógico desse trabalho nocturno visto como o 

trabalho de urdidor, desenhador de tecidos, etc, ou ainda o dum simples desenhador do cur

so geral se encontram, desse ponto de vista da higiene e da pedagogia, nas mesmas, senão 

piores circunstâncias que o do cinzelador. [...] Ousam os signatários lembrar a Va Exa que os 

expositores-ourives da presente Exposição Industrial na sua quási totalidade, ou pessoal

mente, ou pelos artistas aos quais confiaram a execução dos seus artefactos expostos fre

quentaram as oficinas da Escola Faria Guimarães e as frequentaram de noite; e nessas ofi

cinas aperfeiçoaram a técnica ao ponto em que a apresentam à justa admiração dos visitan

tes. [...] Defeitos de adaptação em luminosidade ou quaisquer outros não serão difíceis de 

corrigir. E não descortinam os signatários quaisquer inconvenientes que tornem aquelas au

las anti-pedagógicas. Querem os signatários acreditar que em qualquer outra região do País 

a suspensão a que se alude acarrete inconvenientes mínimos; mas aqui, na cidade do Porto, 

centro, núcleo da Ourivesaria, alfobre de ourives e cinzeladores, representa essa decisão 

um golpe de morte assentuado, vibrado em indústria que tanto e tão largo renome tem dado 

ao País» 34°. 

Nas actas do Conselho Escolar desta escola, apenas encontramos referência a este 

assunto na sessão de 1 de Junho de 1933 onde é decidido, por unanimidade, «solicitar às 

Instâncias Superiores a abertura das oficinas da Escola à noite, no próximo ano lectivo»M\ 

Porém, no jornal Ourivesaria Portuguesa de 15 de Novembro de 1932, é referido o rumor 

«(...) que vai reunira sua Direcção (Escola Faria Guimarães) para se ocupar deste assunto e 

estamos convencidos que ela não deixará de pedir, a quem de direito, para que seja sus

pensa tal ordem» 342. Não nos foi possível apurar o que se passou, todavia parece certo 

concluir que as pressões da Associação terão também contribuído para a tomada de posição 

da escola e para a consequente abertura das oficinas no ano lectivo de 1933/34. Aliás, em 

19 de Setembro de 1933, a mesma Associação envia ao Ministro da Instrução uma carta 

com o seguinte teor: «(...) por ofício da Escola Industrial de Faria Guimarães, desta cidade, 

com data de 8 do corrente, foi esta Associação de Classe informada de que as oficinas de 

'*" Ourivesaria Portuguesa. Porto: 42 (15 Dezembro 1932). 
:'il Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 127 da Sessão do Conselho Escolar 
de I de Junho de 1933, 11. 74v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
342 Ourivesaria Portuguesa. Porto: 40 (15 Novembro 1932). 
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cinzelagem e ourivesaria abririam à noite no próximo ano lectivo. Por tal motivo endereço a 

Va Exa os melhores agradecimentos desta Associação da Classe, visto como, nem outra 

cousa era de esperar, os seus desejos foram atendidos» 4 . 

Como atrás comentámos, não existem notícias do funcionamento da Comissão do 

Aperfeiçoamento proposta pelo art0 30° da organização de 1918. Contudo, poderemos referir 

que, em 1934, Ferreira Tomé, industrial de ourivesaria e director da revista de ourivesaria 

Esmeralda lamenta, em trabalho apresentado no I Congresso da Indústria Portuguesa, o 

desinteresse dos industriais em participarem na vida das escolas industriais, ao mesmo tem

po que reflecte sobre a necessidade do restabelecimento do referido art0 30°. Nessa comu

nicação, acaba por concluir o seguinte: «(...) 1o O ensino técnico é hoje o factor do desen

volvimento de qualquer indústria; 2o Só tem probabilidades de existência de direito na luta 

económica moderna, a indústria que se utilize desse ensino; 3o Em Portugal não teem os 

industriais prestado a este assunto a atenção devida; 4o Algumas reclamações deverá fazer 

desde já a nossa indústria; a saber: a) restabelecimento do art0 30° da organização de 1918; 

b) consulta à indústria quando se houver de proceder a regulamentações gerais ou parciais 

por intermédio das Associações da Classe, ou Assembleias Industriais convocadas para 

esse fim; c) Modificações na escolha e na remuneração dos mestres das oficinas, tendentes 

a maior competência e melhor compreensão destes; d) Intensificação dos cursos nocturnos, 

com as oficinas cujo trabalho nesses cursos não deve ser posto de parte» 

Clara é também a ligação das Associações de Classe dos Industriais de Fiação e Te

celagem do Porto à criação do Curso de Fiação e Tecelagem na Escola Industrial Faria 

Guimarães. Assim, num dos considerandos do Decreto que cria esse curso lê-se: «(...) ten

do as associações da classe dos industriais de fiação e tecelagem do Porto ponderado a 

necessidade de se organizarem cursos especializados para a habilitação dos seus operári

os.» 345 É interessante verificarmos que, já em 1928, consta numa acta do Conselho Escolar 

que «(...) o Sr. Director informou o Conselho dos oferecimentos e dádivas que por várias 

casas comerciais estrangeiras e por intermédio dos seus representantes nesta cidade foram 

feitas à escola para a criação dum curso de fiação e tecelagem»246. Estas ofertas vieram a 

servir de base à criação deste curso, uma vez que o próprio decreto, a que atrás aludimos, 

salienta «(...) a Escola Industrial de Faria Guimarães, do Porto, possui os necessários ma-

quinismos àquele fim destinados» 347. Nas actas do Conselho Escolar e mesmo depois da 

:'43 Ourivesaria Portuguesa. Porto: 61 (30 Setembro 1933). 
:'44 Idem. Porto: 81 (30 Julho 1934). 
545 Decreto n° 17 559 de 5 de Novembro de 1929, publicado em Diário do Governo n° 254, Ia Série de 5 de Novembro de 1929. 
:""' Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 73 da Sessão do Conselho Escol 
de 4 de Outubro de 1928, ti. 45, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
?4 ' Decreto n° 17 559 de 5 de Novembro de 1929, publicado em Diário do Governo n° 254, Ia Série de 5 de Novembro de 1929. 
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criação deste curso, continuam a registar-se referências ao empenhamento da referida As

sociação no desenvolvimento do ensino ministrado nesta Escola. Como exemplo, aponta

mos uma passagem de uma acta de 1932, onde se escreve: «(..,) o senhor Presidente passa 

a dizer que, tendo sido oferecida a esta escola vário material destinado à oficina de tecela

gem, pelo industrial Exmo. Senhor Manoel Pinto d'Azevedo e pela firma Edouard Daulphin, 

pede licença para apresentar a seguinte moção: "Tendo o conhecido industrial e filantropo, 

senhor Manoel Pinto d'Azevedo, mais uma vez demonstrado quanto se interessa pelo ensi

no, oferecendo a esta escola vário material destinado à oficina de tecelagem; considerando 

que este gesto constitui um louvável estímulo para o ensino, o Conselho Escolar da Escola 

Industrial Faria Guimarães resolve exarar na acta desta sessão o testemunho do seu maior 

reconhecimento a este senhor, pelo auxílio que vem prestando a esta escola na manifesta 

intenção de concorrer para o desenvolvimento do ensino destinado às classes laboriosas 

desta cidade". Foi aprovado por unanimidade, o Sr. Presidente também propõe que à firma 

Edouard Daulphin fosse enviada moção semelhante» 348. Também a Associação Industrial 

do Porto e algumas fábricas estabeleceram relações com a escola, como podemos observar 

pelas seguintes afirmações retiradas de uma acta de 1934: «(...) o Sr. Presidente dá conhe

cimento ao Conselho das ofertas feitas à Escola pela fábrica de Sedas "Nogueira" e pela 

Companhia "Rio Ave" e dos bons ofícios da Associação Industrial do Porto em prol do ensino 

técnico, sendo resolvido, por unanimidade, agradecer à Associação Industrial do Porto o 

interesse que demonstrou pelo desenvolvimento do Ensino Técnico, e à Companhia Rio Ave 

e fábrica de Sedas "Nogueira" o auxílio prestado para a laboração da oficina de tecelagem» 

349 

Da leitura das actas do Conselho Escolar, embora em referências por vezes breves e 

vagas, toma-se notório o grande empenhamento da Escola neste período, através da acção 

dinâmica e "aberta" do então director - Arquitecto Emanuel Ribeiro -, em manter e desenvol

ver ligações com a sociedade civil, em geral, e com os industriais e respectivas associações 

ligadas às diversas artes aplicadas, em especial, por forma a promover a criação de novos 

cursos e a qualidade e actualidade do.ensino ali ministrado, apostando deste modo no papel 

que a escola poderia ter no progresso das artes aplicadas. Este esforço, foi reconhecido por 

parte da Direcção-Geral do Ensino Técnico na pessoa do então director, Engenheiro Fran

cisco Nobre Guedes, quando afirma: «(...) a propósito desta escola devemos salientar que 

da parte de algumas empresas e firmas industriais do Porto, se têm dado ultimamente um 

348 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 111 da Sessão do Conselho 
Escolar de 3 de Junho de 1932, ti. 66, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
345 Idem, Acta n° 136 da Sessão do Conselho Escolar de 4 de Junho de 1934, ti. 79v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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movimento de interesse pela instrução profissional. A Escola Faria Guimarães é dispensada 

uma certa assistência, pelo menos moral, provocada embora por uma direcção excepcio-
350 

nalmente activa e inteligente» 

Nas vésperas da Reforma de 1930, duas correntes distintas relativamente ao ensino 

do desenho indiciam a existência de opiniões diversificadas. Dum lado, o critério oficial, que 

impõe um método de ensino fundamentado na necessidade de especialização do desenho, 

isto é, desenho segundo o ramo industrial ou artístico, e na carreira que o aluno pretende 

seguir. Do outro, aqueles que entendem que o ensino do desenho deve ser integral e, por

tanto, condenam o método oficial adoptado. Em 1928, João da Silva, defensor desta última 

opinião, em entrevista publicada na revista de ourivesaria Esmeralda, afirma que «(...) a 

especialização do desenho que muitos defendem e que eu condeno por ser um grave erro, 

cujas consequências, no campo técnico serão desastrosas, pois o indivíduo quando o dese

nho lhe falta, submete tudo, inconscientemente, aos seus conhecimentos técnicos. [...] A 

técnica de cada profissão deve ser guiada pelos princípios do desenho que o aluno adquire 

cada dia. [...] Desenhar para a profissão como muitos querem, que ignorância. Aqueles que 

vêm defendendo esse princípio não sabem concerteza nenhuma profissão técnica. Se a 

exercessem, ela lhes teria demonstrado há muito tempo o erro em que têm persistido por 

serem teóricos. A técnica invade de tal forma o indivíduo que, quando o desenho não vem 

estabelecer aquilo a que nós chamamos o equilíbrio, ela é sempre defeituosa. Citarei, como 

melhor demonstração, as Escolas de Belas Artes onde não há desenho especialisado e, 

pintores, escultores e arquitectos, saem desenhando em harmonia com as suas profissões. 

Para concluir insistirei somente no ensino do desenho, pois melhor é ver a técnica de cada 

profissão desenvolver-se graças aos conhecimentos que ele dá, em vez do campo espiritual 
351 

ser invadido pela acentuação exageradamente monótona que dá a profissão» 

João da Silva, a propósito da intenção de se proceder a uma nova reformulação do 

ensino técnico (1930), salienta a sua preocupação por não se ter feito nenhum inquérito in

dustrial, como repetidas vezes tinha António Arroio preconizado, e consequentemente se 

interroga sobre a eventual justeza dessa reforma, uma vez que a distância que separava as 

nossas escolas das de outros países da Europa, nomeadamente suíças, checas, polacas, 

austríacas, russa, etc., era enorme352. Nesse sentido entende «(...) que é preciso não refor

mar, mas criar esse ensino com todas as suas características e em harmonia com as exi

gências de cada região, excluindo dele desde já como ponto inicial de partida esse ensino de 

""GUEDES, Francisco Nobre - Notas sobre a instrução profissional. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1930, p. 55, nota (29). 
351 SILVA, João da - O Ensino Técnico. Esmeralda. Lisboa, T Série: 39 (Setembro 1928), pp. 2-3. 
352 João da Silva retére-se à Exposição das Artes Decorativas de 1925, realizada em Paris, onde a secção dessas escolas o impressionou como 
„ „ „ parada cie forças que serviu para avaliarmos os progressos dos que cuidaram muno a sério do seu ensino técnico. »\n SILVA. João 
da - O Ensino Técnico da Arte Decorativa em Portugal. Seara Nova. Ano IX: 205 (20 Março 1930). 
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teorias que fez das nossas escolas industriais os pequeninos liceus que vêm desde sempre 

embaraçando a nossa acção técnica, pois não podemos fazer obra profissional mantendo o 

edifício às avessas» 353. Nestes pressupostos propõe, como primeiro passo, que o desenho 

seja encarado como a disciplina fundamental, base, seguida do ensino oficinal e da modela

ção, geometria e composição 354, apresentando uma proposta curricular para o ensino da 

Arte Decorativa e Industrial onde estão contemplados esses pressupostos, e que a seguir se 
355 

transcreve 

1 - Base II - Técnica III - Complemento 

(...?) (24 horas) (1hora) 

por semana por semana por semana 

Desenho Litografia História de Arte 

Modelação Pintura Heráldica 

Geometria Gravura Estilos (suas características, sua 

Arquitectura Cinzelagem evolução) 

Composição Marcenaria Anatomia (externa, simples e 

Entalhe elementar) 

Cerâmica 

Formação 

Nesta proposta, João da Silva aponta, como verificamos, a necessidade de serem 

administradas aos alunos noções de História de Arte, Heráldica, Estilos e Anatomia, visto 

que considera que em Portugal, tal como diziam, em 1915, J. Gauthier e L. Capell, professo

res da Escola de Nantes, no seu livro Tratado da Composição Decorativa «(...) aquilo que 

mais falta faz aos nossos operários é a preocupação da ornamentação, é a imaginação, é a 

educação artística» 356. 

Ernesto Korrodi, em 1932, escrevia um pequeno texto sobre o valor cultural do dese

nho, reforçando em certa medida o entendimento de João da Silva. Nesse artigo, expunha 

as motivações que levam os alunos a frequentar as escolas industriais, nomeadamente a 

disciplina de desenho, considerando que «(...) para a grande maioria dos alunos, o desenho 

não constitui um meio de selecção profissional, mas um elemento cultural que, embora não 

" 3 SILVA, Joio da - O Ensino Técnico da Arte Decorativa em Portugal. Seara Nova. Ano IX: 205 (20 Março 1930). 
"'i4 Id. Ibid 
353 Id. Ibid. 
356 SILVA, João da - O Ensino Técnico da Arte Decorativa em Portugal. Seara Nova. Ano IX: 206 (27 Março 1930). 
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exerça uma influência rápida e decisiva no progresso industrial, não deixa de ser um pode

roso elemento de progresso social e, se de algum modo o desenho é uma ginástica manual 

de apreciável influência em muitas profissões, o seu grande valor educativo consiste no 

aperfeiçoamento de todos os sentidos e em especial do sentido da vista, que actuando em 

concordância com a mão resulta numa ginástica de elevado grau intelectual» . Tentando 

demonstrar esse valor cultural, afirma que «(...) já longe vai felizmente o tempo em que o 

desenho era tido como uma simples habilidade manual ou então reservada aos de especial 

talento. [...] Na generalidade, já ninguém ousa hoje negar a vantagem do desenho, como 

indispensável elemento de cultura social de um povo» 358. Korrodi, embora não fale neste 

artigo dos alunos que frequentam escolas de ensino especializado , para quem o desenho 

constitui um meio de "selecção profissional", reconhece que as escolas industriais facultam, 

a um conjunto alargado de indivíduos «(...) de vista mais apurada, de gosto mais aperfeiçoa

do pelo desenho [...] necessidades e exigências que de um modo favorável hão-de influir no 

progresso e aperfeiçoamento da indústria e artes industriais» 

O Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930 reorganiza o ensino técnico, introduzindo 

alterações no plano curricular dos cursos, de acordo com a ideia, já existente desde 1918, 

que a formação profissional dos alunos passa também por uma educação geral considerada 

indispensável, a par de uma especialização do desenho, esta última contestada por alguns. 

Deste modo, a organização dos cursos de cada escola é estabelecida tendo em atenção as 

características das profissões e a importância da actividade industrial do meio e tem como 

objectivo proporcionar aos alunos uma formação global que passa pela educação plástica, 

pela educação geral do espírito e científica e por uma educação profissional. A educação 

plástica é desenvolvida através «(...) do desenho à vista e à mão livre, do desenho geométri

co, do desenho de projecções ortogonais e axonométricas, do desenho perspectivo e da 

modelação educativa, visando o relevo e o volume» 361. A educação geral do espírito e ci

entífica é concretizada através das disciplinas de português, geografia e história, matemática 

(aritmética, álgebra e geometria), física e química362. A educação profissional - «(...) nas 

indústrias de carácter artístico - é obtida através dos desenhos ornamentais, de composição, 

pinturas, elementos de arte, modelação, formação, e nas oficinas mais ou menos ligadas às 

disciplinas ou nelas integradas» 363. A distribuição de disciplinas e oficinas pelos vários anos 

357 KORRODI, Ernesto - O Valor Cultural do Desenho. Boletim da Caixa Escolar Domingues Sequeira, Junho de I932, n° 1, p. 9. 
"" Id.. Ibid. 
359 «(...) escolas não propriamente de ensino especializado, como em virtude de circunstâncias várias o são ainda as nossas escolas indus
triais». KORRODI, Ernesto - op. cit., p. 9. 
360/et. Ibid, p. 9. 
361 Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930, publicado no Diário do Governo n° 128, I" Série de 4 de Junho de 1930. Art". 1 \", n° 1. 
362 Idem, Art". 11°, n° 2. 
363 Idem, Art". IIo, n" 3. 
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de cada curso obedeceu a determinados princípios. Assim, no 1o ano «ministra-se de modo 

intenso a educação plástica pelo desenho à vista e à mão livre, pela modelação educativa, 

se ela for necessária à profissão em vista, e inicia-se a educação do espírito e científica pelo 

português e pela matemática» 364; no 2o Ano «intensifica-se o ensino oficinal, e no desenho 

inicia-se o estudo das projecções ou perspectiva e os desenhos ornamentais. O ensino de 

desenho de projecções será ministrado em programas separados, adequados às profissões 

a que vão destinar-se os alunos» 365 e no 3o, 4o e 5o ano «completam-se as disciplinas de 

educação do espírito e científica, desenvolvendo-se o ensino dos desenhos profissionais, 

tecnologias e outras disciplinas de carácter especial, consoante a natureza das profissões» 
366. Nos Cursos de Cinzelador, Ourives, Gravador em Aço e Entalhador, as cargas horárias 

variam no 1o ano entre as 25 e as 29 horas semanais; no 2° ano, entre as 28 e as 32 horas; 

no 3o ano, entre as 32 e as 38 horas; no 4o ano, entre as 35 e as 39 horas e no 5o ano, entre 

as 20 e as 26 horas semanais (veja-se Anexo A). Este ensino continua a ser ministrado em 

regime diurno e nocturno. O diurno destina-se a preparar, em cursos regulares, os indivíduos 

que vão para as várias profissões da indústria e do comércio e procura orientar os alunos 

para profissões compatíveis com as suas aptidões físicas e psíquicas. Os cursos nocturnos 

são destinados a ministrar conhecimentos de educação plástica, geral e profissional a indiví

duos que, estando já empregados, não a receberam ou a completar-lhes a educação já re

cebida. Neles são professadas as disciplinas e aulas práticas dos cursos profissionais diur

nos e outras de carácter especializado 

Na Escola Industrial de Faria Guimarães, agora, por este decreto, denominada Esco

la Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada), passa a ser ministrado um leque mais alar

gado de ofícios (cursos): Cinzelador; Ourives; Gravador de Aço; Marceneiro; Entalhador; 

Pintor Decorador; Tecelão; Modista de Vestidos; Bordadeira e Costureira de Roupa Branca 

(veja-se Anexo A), reconhecendo-se assim o seu carácter de escola especializada. A exis

tência de escolas industriais especializadas no domínio das artes aplicadas era, como tive

mos ocasião de referir, uma antiga reivindicação que, e apesar da criação das escolas de 

Arte Aplicada, não tinha sido cabalmente posta em prática. João da Silva, um grande defen

sor da especialização das escolas, afirmava em 1928: «(...) não teremos ensino técnico em 

Portugal, enquanto não especializarmos as escolas que foram criadas para esse fim. Apezar 

dos seus títulos vários, em quasi todas elas se ensina a mesma coisa, como se as necessi

dades fossem as mesmas nos diferentes pontos do paiz» 

3M Decreto n° 18 420 de 4 de Junho de 1930, publicado no Diário do Governo n° 128, 1" Série de 4 de Junho de 1930, Art". 13°, n°s 1 e 2. 
365 Idem, Arf. 13°, n° 3. 
366 Idem, Art". 13°. n° 4. 
3 " Idem, Arf. 16°eseut} 1°. 
3M SILVA, João da - O Ensino Técnico. Esmeralda. Lisboa, 2a Série: 39 (Setembro 1928), p. 3. 
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Em 1931, o ministro Gustavo Cordeiro Ramos procede a uma reformulação dos cur

sos e respectivos currículos e à criação de novos cursos do ensino técnico369. Introduzem-

-se disposições de carácter pedagógico, alterando algumas das existentes no que se refere 

à composição dos cursos, distribuição de disciplinas e número de horas semanais das dis

ciplinas. Assim, nos Cursos de Entalhador, Gravador em Aço, Cinzelador e Ourives, a carga 

horária semanal passa a ser no 1o ano de 22 horas; no 2o ano oscila entre as 30 e as 36 

horas; no 3o ano, entre as 36 e as 39 horas; no 4o ano, entre as 35 e as 37 horas e no 5o 

ano, entre as 27 e as 39 horas (veja-se Anexo A). Esta alteração curricular pressupõe, con

tudo, os mesmos princípios orientadores do ensino técnico aprovados pelo Decreto n° 18 

420 de 4 de Junho, procurando apenas proceder a ligeiras e indispensáveis correcções, que 

permitissem uma mais perfeita execução dos mesmos. Este Decreto cria ainda, na Escola 

Industrial de Fonseca Benevides, de Lisboa, e na Escola Industrial de Faria Guimarães, um 

Curso de Habilitação às Escolas de Belas-Artes 370. A criação deste curso, dignificando o 

trabalho pedagógico nela desenvolvido, vem aumentar as suas possibilidades de formação, 

ao mesmo tempo que lhe permite uma maior aproximação à Escola de Belas-Artes do Porto. 

Na Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada), passa a ser ministrado o ensino 

dos seguintes ofícios (cursos): Cinzelador; Ourives; Gravador de Aço; Marceneiro; Entalha

dor; Pintor-Decorador; Tecelão-Debuxador; Modista de Vestidos; Bordadora-Rendeira; Cos

tureira de Roupa Branca e o Curso de Habilitação às escolas de Belas-Artes3'1 (veja-se 

Anexo A). 

Os programas aplicados na sequência das reformas de 1930/31 são alterados. São 

publicados os das disciplinas comuns a todas as escolas industriais, nas suas componentes 

de formação geral (português, geografia e história, matemática e físico-química). Desta com

ponente faz ainda parte a disciplina de desenho geral, que inclui desenho à vista e à mão 

livre e desenho geométrico rigoroso372. No programa de desenho à vista e à mão livre«(...) 

deve o professor escolher os modelos apropriados para cada aluno ou grupo de alunos se

gundo as profissões a que se destinam e orientar o ensino individualmente de acordo com 

este princípio. O ensino de desenho à vista constará de: Cópia à simples vista e contorno 

simples de objectos de uso comum, de preferência objectos com que os alunos tenham de 

familiarizar-se no exercício da profissão a que se destinam; Cópia de elementos vegetais do 
373 

natural; Conhecimentos práticos de perspectiva observados nos próprios modelos» 

"'"" Decreto n° 20 420, de 21 de Outubro de 1931. 
370 , , Idem. 
371 , , 

Idem. n, „. . 
372 Estes programas foram aprovados através do Decreto n" 21 082 de 12 de Abril de 1932, publicado no Diário do Governo, n 86 - l Serie, 
de 12 de Abril de 1932. 
373 Decreto n° 21 082, de 12 de Abril de 1932, publicado no Diário do Governo n" 86 - Ia Série, de 12 de Abril de 1932. 
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No programa de desenho geométrico, o professor deverá «(...) a partir de sólidos dar 

as noções de superfície, de linha e de ponto, fazendo ressaltar a diferença entre a superfície 

plana e superfícies curvas, entre linha recta e linhas curvas. [...) O professor exemplificará as 

construções sempre com uma execução correcta de traçados no quadro; ensinará ao aluno 

o manejo e verificação dos instrumentos de desenho. Procurará que os alunos, com régua 

graduada, marquem distâncias com precisão em milímetros. A execução dos desenhos de

verá ser feita cuidadosamente a lápis, passando-se a tinta ou acabando a lápis os exercícios 

de modo a o aluno ficar com prática destes dois modos de apresentar um desenho[...]. O 

professor não limitará o ensino à enumeração seca dos processos e problemas indicados no 

programa; deverá procurar [...] traçar dentro de um polígono ou círculo outros polígonos ou 

círculos dispostos em simetria ou alternados, combinando figuras com analogia às que irão 

aparecer aos alunos nos desenhos especiais, ou mandar executar exercícios de composição 

geométrica simples, de elementos repetidos, alternados, etc, conforme a índole da oficina 

que o aluno frequenta ou da profissão a que se destina. O aluno executará também dese

nhos a giz no quadro. » 374 

O Decreto n° 21 839 de 1932375 aprova um conjunto de programas a aplicar em to

das as escolas do ensino técnico profissional, não aprovando no entanto nenhum programa 

das disciplinas específicas existentes na Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), 

excepto o de desenho profissional do Curso de Costura e Bordados. 

Quer nas actas do Conselho Escolar, quer na correspondência expedida e em outros 

documentos existentes no Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis, por nós consul

tados, continuou a não ser possível encontrar, relativamente ao período em estudo, nenhu

ma referência aos programas das disciplinas dos vários desenhos. Acresce, contudo, apon

tar que, em acta desse Conselho de 30 de Junho de 1931, é apresentada uma proposta de 

fusão das disciplinas de "tecnologia" e "desenho de debuxo" numa só disciplina, chamada 

"tecnologia da tecelagem e do debuxo". Esta proposta foi aprovada e encarregado o profes

sor agregado António Teixeira Pinto de realizar o respectivo programa a fim de seguir para a 

Direcção-Geral, não constando nem nesta, nem em acta posterior o conteúdo do referido 

programa. Ainda na mesma acta o Conselho Escolar aprovou, por unanimidade, a inclusão 

da disciplina de francês em todos os cursos e a criação de uma disciplina chamada "química 

tecnológica", a inserir nos Cursos de Ourivesaria e afins da Escola Industrial Faria Guima-

'4 Decreto n° 21 082, de 12 de Abril de 1932, publicado no Diário do Governo n° 86 - Ia Série, de 12 de Abril de 1932. 
'5 Decreto n° 21 839, de 5 de Novembro de 1932, publicado no Diário do Governo n° 260 - Ia Série, de 5 de Novembro de 1932. 
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rães, cujo programa foi também aprovado376. Posteriormente, e em acta de 29 de Julho de 

1932, é decidido que sejam encarregados de organizarem o programa da oficina de ourive

saria, os mestres Alves de Sousa, Custódio Bernardo Lopes e Alexandre Moutinho Russo 
377. Em acta de 4 de Outubro de 1933, é deliberado que os programas de «(...) oficinas e de 

alguns desenhos sejam elaborados por o Sr. Director (escultor Sousa Caldas) e pelos pro-

fessores Júlio Ramos, Ferreira Alves, João Fernandes e os mestres respectivos» , sem 

porém serem indicadas quais as disciplinas e oficinas. 

Em Março de 1934, foi aprovado em sessão do Conselho Escolar um conjunto de re

soluções referentes a alterações curriculares e programas. Nessa conformidade foi nomeada 

uma «(...) comissão para tratar das modificações a introduzir na composição e disciplinas 

dos cursos professados nesta escola, composta pelos professores Francisco Torrinha, Costa 

Real, Cláudio Bastos e pelo Exmo. Sr. Director (escultor Sousa Caldas). Aprovada por una

nimidade , depois de todos os professores e mestres se terem pronunciado sobre as várias 

disciplinas que compõem os referidos cursos. Segundo: resolvido propor que sejam aumen

tadas mais três horas semanais às disciplinas de matemática e língua pátria, visto o Conse

lho reconhecer que os tempos de aulas actualmente atribuídos às referidas disciplinas são 

insuficientes, no primeiro ano dos cursos, dada a pouca idade e má preparação dos alunos. 

Terceiro: resolvido manifestar que um ano de desenho elementar é insuficiente, principal

mente para determinadas especialidades, e que se torna necessário introduzir as planifica

ções em todos os cursos professados nesta escola, bem como aumentar uma hora semanal 

à disciplina de tecnologia nos cursos em que só tem duas horas. [...] Sexto: insistir sobre a 

criação do curso de serralheiro artístico. Por fim foram lidos os programas provisórios para 

as diversas oficinas que vão ser enviados para Lisboa» 379. Em Julho de 1940, de novo se 

propõem algumas alterações a introduzir nos Currículos e nos programas. Assim, em acta 

do Conselho Escolar do dia 15 pode ler-se: «(...) tendo sido ponderado pelo Conselho as 

deficiências de alguns programas e da organização de alguns cursos professados na escola 

:'7<1 O professor António Teixeira Pinto apresentou a seguinte proposta relativa à disciplina de Química Tecnológica: «o programa que 
abaixo descrevo e que submeto à apreciação de V. Excia refere-se à disciplina de Química Tecnológica que leni em visla a preparação de 
profissionais das indústrias de ourivesaria de ouro e prata e "ourivesaria de imitação" que trabalham com metais e com ligas as mais 
diversas das quais têm que tirar partido quer da côr própria, quer da coloração produzida pela acção química ou por patines e, ainda, pelos 
efeitos dos desenhos por meio dos oxidados a nigela e o damasquinado. Para o bom desempenho de mestre duma oficina desta natureza não 
basta a prática quasi sempre nula para este efeito, por motivo de segredo que se faz nas oficinas das receitas e meios usados, é pois indispen
sável que este conhecimento seja ministrado aos operários desta especialidade para que, livres da sujeição ao empirismo dos actuais mestres 
possam e saibam aplicar e desenvolver e, mesmo, aperfeiçoar aqueles métodos. O programa que vou passar a expor deve ser desenvolvido 
em dois anos lectivos de três horas semanais, pelo menos, sendo até assaz conveniente que fosse esta disciplina ministrada em cinco horas 
semanais.», cfr. Acta n° 102 da Sessão do Conselho Escolar de 30 de Junho de 1931. In Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola 
Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, ti. 61, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artísti
co, Porto. 
377 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 114 da Sessão do Conselho Escolar 
de 29 de Julho de 1932, ti. 68v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis- Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
:'7* Idem, Acta n° 130 da Sessáo do Conselho Escolar de 4 de Outubro de 1933, ti. 76. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
379 Idem, Acta n° 135 da Sessão do Conselho Escolar de 10 de Março de 1934, ti. 79, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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foi resolvido por unanimidade solicitar que no programa da disciplina de Desenho Geral se

jam incluídas noções de projecções e planificações e esta disciplina tenha a duração de 2 

anos; que seja realizado o programa de química e incluídas no programa da disciplina de 

Física e Química, noções elementares de Zoologia e Botânica; que a disciplina de Francês 

dos cursos de Gravura em Aço e Bordadora-Rendeira seja incluída, no plano dos cursos no 

4° e 5o anos, conforme está para os outros cursos e que a disciplina de Matemática do curso 

de habilitação das Escolas de Belas Artes seja harmonisado o programa com o dessas Esco

las e o seu ensino seja ministrado no decorrer dos vários anos do curso» 

É interessante verificar a reacção dos industriais de ourivesaria às reformas curricula

res de 1930 e 1931. Em 1931, na revista Ourivesaria Portuguesa e a propósito de uma visita 

feita a uma exposição dos trabalhos dos alunos da Escola Industrial Faria Guimarães, diz-se: 

«(...) verificamos que são obrigatórias as cadeiras de física, de história, de matemática, de 

geografia, como se fosse necessário saber onde fica a China para fazer um gomil [...] Sem

pre queríamos que nos dissessem para que serve isso pela vida fora, ao ourives, ao marce

neiro, ao serralheiro mecânico. Serve-lhe apenas para lhe desviar a atenção do fim principal 

que os levou à escola: - aprender, aperfeiçoando-se na sua profissão. A organização das 

escolas industriais não nos parece, por isso mesmo, de harmonia com o espírito que as ins

pirou nem consentânea com os fins a atingir. Parece haver, apenas, a preocupação de for

mar doutores em buril, em lima, em formão e não profissionais conscienciosos e sabedores. 

Que essas disciplinas fossem facultativas estava certo. Cada um cursaria as que quisesse e 

lhes agradasse. [...] Esta exigência e obrigatoriedade afugenta em vez de atrair e a popula

ção escolar recente-se, necessariamente, em prejuízo da arte e dos artífices. Dê-se-lhes 

desenho, muito desenho, disciplina indispensável ao artista de qualquer profissão. [...] Dê-

se-lhes o francês, língua universalmente conhecida, mas dê-se-lhes, principalmente e sobre

tudo, bons mestres de oficinas porque os temos. Ê o essencial. Nós entendemos escolas 

industriais por escolas profissionais, onde se ensine praticamente, e se façam artistas e não 

bacharéis» 81. 

Esta posição valeu do director- do jornal República Social, Joaquim Silva, a publica

ção de um artigo sobre o assunto, onde refere: «(...) este órgão da ourivesaria nacional des

liza em conceitos anacrónicos, focando a indispensabilidade das disciplinas por onde o alu

no passe simultaneamente pela preparação teórica e prática. O articulista marca o tipo arcai

co do artífice e oblitera-lhe o senso, o desejo de nos dias de hoje se pretender fazer artistas 

e estes, serão tão completos, quanto maior for a bagagem dos seus conhecimentos. Preten-

3S" Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n° 179 da Sessão do Conselho Escóis 
de 15 de Julho de 1940,11. 108v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
31,1 Ourivesaria Portuguesa. Porto: 7 (26 Julho 1931). 
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de-se, dentro do critério estreito ali defendido, encurralar no âmbito restrito das aptidões pro

fissionais a capacidade produtora do estudante, deixando-o de olhos vendados para as ma

ravilhas da química, no desconhecimento absoluto do valor da matemática, espiritualmente 

arredado dos proveitosos ensinamentos da história» 

Esta era uma velha e enraizada questão. Continuava a não se ter em conta a já anti

ga censura de Ruskin: «(...) esforçamo-nos por separar o trabalho intelectual do trabalho 

manual. Queremos que uns homens vivam exclusivamente a pensar e outros exclusivamen

te a trabalhar manualmente; àquele chamamos uma pessoa culta e a este um operário. No 

entanto, o operário devia também pensar e a pessoa culta trabalhar e ambos seriam pesso

as cultas no melhor sentido. Por falta disto é que a humanidade se compõe de pensadores 

mórbidos e de trabalhadores miseráveis.»383. Em 1938, no Congresso Internacional do En

sino Técnico realizado em Roma, um dos delegados polacos afirmava a este propósito: «(...) 

muitas vezes a cultura geral e a cultura profissional têm-se desenvolvido paralelamente 

numa recíproca independência simbolizada pela distinção velha e perimida entre o trabalho 

intelectual e o manual. Não se conseguiu ainda realizar uma síntese harmoniosa entre 

aqueles dois aspectos da cultura para que ela se torne ao mesmo tempo verdadeiramente 

humana e moderna.» 384 

Em 1930, nas escolas industriais continuavam-se a utilizar como metodologias, e de 

acordo com Nobre Guedes, «(...) desde o desenho estigmográfico de Grandauer, baseado 

ainda nos princípios gerais pedagógicos de Pestalozzi e Diesterwg; e do emprego dos qua

dros murais de Trosehel, que representavam ainda uma sequência, uma nova graduação da 

estigmografia; até à cópia dos modelos de arame, inventados pelos irmãos Dupius, que ser

viam a demonstrar empiricamente as leis fundamentais da perspectiva, cuja demonstração 

matemática o aluno só vinha a conhecer mais tarde; e à cópia de estampas, a simples e livre 

contorno, de composição e metodisação já das próprias escolas industriais; da representa

ção do claro-escuro, por meio do uso dos sólidos geométricos em gesso, à cópia directa da 

natureza, por modelos do reino animal e vegetal, e aos estudos de composição decorativa, 

tomando como "motivos" os mesmos modelos» 385. Esta situação fez levantar algumas vo

zes que entendiam, apesar da dificuldade da tarefa, ser necessária a substituição destes por 

novos métodos de ensino, já adoptados em países mais avançados. Como um dos protago

nistas desse novo pensamento, citamos José Pereira, professor das escolas industriais e da 

31,2 República Social. Ano X, 3" Série: 493 (22 Agosto 193 1). 
3X3 PROENÇA, Dr. Carlos - O Ensino Técnico no Quadro da Educação Nacional. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educati 
Sociedade Astoria. Lda, 1946, Vol. 1, n° 1, p. 13. 
3,4 Id., Ibid., p. 15. 
3S5 GUEDES Francisco Nobre - Notas sobre a Instrução Profissional. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 1930, pp. 71-72. 
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Escola Normal Primária de Lisboa . Ele estudou e discutiu todos os métodos de ensino e 

chegou a conclusões lógicas e em conformidade com os princípios adoptados nos Congres

sos a que atrás aludimos. Assim, ele entende que o desenho na escola primária deve tender 

«(...) a fazer conhecer a vida em todos os seus fenómenos e a representá-la, educando, 

desenvolvendo o espírito de observação e análise e levando à construção e ao sentimento 

estético» 387. Este trabalho sobre o ensino do desenho na escola primária veio preencher 

uma lacuna que se encontrava em aberto, fazendo-o em completa oposição com os hábitos 

tradicionais em matéria pedagógica 

Em 1939, Adolfo Faria de Castro publica um livro intitulado Desenho à Mão Livre -

noções práticas para ser usado nos liceus, colégios, escolas técnicas profissionais e escolas 

do magistério primário. No prefácio desta publicação, enuncia como seus objectivos «(...) 

dar noções práticas de desenho à mão livre, para estudos do natural e estudos decorativos» 
OQQ 

. Reconhece a importância do desenho a mão livre como um instrumento de progresso e, 

parafraseando o Congresso Internacional de Desenho de Bruxelas, realizado em 1935, afir

ma que «(...) não há cultura moderna completa sem desenho»390. Procura neste livro aplicar 

as mais modernas metodologias do desenho que teve oportunidade de conhecer em França 

e Bélgica, aquando da sua estadia como Bolseiro do Instituto para a Alta Cultura. Deste 

modo, entende que «(...) o desenho do natural tem valor próprio porque forma a visão, coor

dena as sensações visuais e impõe a análise dos objectos que servem de modelo. Constitui 

a iniciação da arte de ver, parte importante da arte de viver e, portanto, precioso meio de 

educação moral. É preciso educar a visão. A compreensão dos objectos ajuda a vê-los. 

Além disso, um aluno não pode compor sem saber desenhar. A parte decorativa não foi es-

quecida neste trabalho, como aplicação da cópia do natural de elementos florais» 

Este livro está dividido em vários capítulos: construção do desenho do natural; ângu

los das linhas; proporções dos volumes; valores do claro-escuro; perspectiva; traçados de 

"croquis"; composição decorativa e estilização. Do livro fazem parte, ainda, um conjunto de 

estampas desenhadas a lápis pelo pai do autor, o escultor Rodrigo de Castro392. O autor 

começa por explicar pelo texto e pela imagem como, depois da observação e análise do mo

delo, se estabelecem as grandes proporções, se constroem as partes essenciais, baseando-

' 6 ARROIO. António José -Algumas palavras acerca do trabalho do professor José Pereira sobre o desenho na Escola Primária. Boletim 
Oficial do Ministério da Instrução Pública. Lisboa: Imprensa Nacional, Ano V. 1935. Fascículo 11, pp. 283-284. 
™ Id.. Ibid., p 284. 
""/</.. Ibid., p. 284. 

CASTRO, Adolfo Faria de -Desenho à mão livre, noções práticas para os liceus, colégios, escolas técnicas profissionais e escolas do 
magistério primário. Porto: Papelaria e Tipografia da Trindade. 1939. Prefácio 
390 Id.. Ibid. 
391 Id. Ibid 

Rodrigo de Castro, escultor pela escola de Belas-Artes do Porto, era, na altura da publicação deste livro, professor efectivo de Desenbo na 
Escola Industrial Infante D. Henrique, no Porto. In CASTRO, Adolfo Faria de - op cit. 
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-se nas deformações perspectivas do círculo e dos ângulos. Depois, procura numas e nou

tras claramente a repartição lógica das luzes e das sombras sobre sólidos tipo (cilindros, 

cones, esferas, pirâmides, prismas), seguidamente apela-se para a execução rápida de re

gistos em traços incisivos das formas características dos objectos e das personagens, ou 

seja, para o "croquis". Por fim, um mais vasto capítulo é destinado, como indicámos, à com

posição decorativa e à estilização, cuja influência, segundo Paul Montfort «(...) s'affirme si 

hautement salutaire pour le développement du goût des jeunes élèves. Il suffit aussi de pen

ser au rôle de premier plan réservé à l'art appliqué dans l'industrie moderne, source de ri-
393 

chesse et de satisfactions pour un pays» 

O Professor Adolfo Faria de Castro394, membro da Société Belge des Professeurs de 

Dessin, foi alvo de uma homenagem pelos membros dessa sociedade, pelo valor da sua 

obra pedagógica e artística, homenagem publicada em livro, onde são tecidas algumas con

siderações à sua obra Desenho à Mão Livre. Aí escreve-se que «(...) le livre nous permet de 

nous rendre compte de l'heureuse évolution de l'enseignement du dessin au Portugal, qui 

s'engage résolument dans la voie du progrès moderne. Il est basé en l'étude des principes et 

des lois qui régissent le dessin [...] voilà un bel ouvrage clairement pensé, écrit et dessiné, 

susceptible de rendre d'excellents services à l'enseignement du dessin au Portugal, auquel il 

est destiné» 395. 

Em 1942, Adolfo Faria de Castro publica um novo livro de desenho agora intitulado 

Noções de Desenho à Vista. Na introdução que o autor faz, constata que o desenho é a 

base do ensino técnico profissional e que, portanto, este deve ocupar o seu devido lugar 

quer em extensão quer em profundidade, concluindo que se impõe «(...) dar ao desenho 

nas escolas industriais o maior impulso, tanto mais que se projecta uma ampla reforma des

se ramo de educação. O ensino do desenho à vista no 1o e 2° anos deve ser feito em face 

de objectos usuais, malhetes, respigas e outras peças de madeira, ferramentas e elementos 

de máquinas, ligando a feição educativa à finalidade utilitária do desenho, para a aprendiza

gem conveniente dos futuros artífices, qualquer-que seja a modalidade da indústria a seguir 

[...] o desenho à vista, por vezes, consiste ainda na cópia servil de estampas, uso que há 

mais de meio século foi abolido nos países que ditam a lei no assunto» . Este livro, no que 

respeita ao ensino técnico-profissional, desenvolve na I parte estudos do natural e na II par

te, perspectiva axonométrica e "croquis" cotados. Acompanha o livro um conjunto de estam-

3"3 MONTFORT, Paul - Le Dessin et la Méthode du Prof. Faria de Castro. Communication à la Société Belge des Professeurs de Dessin. 
Bruxelles: [s.n.], 1940, p. 5. 
394 Adolfo Faria de Castro, licenciado em Filosofia era na altura professor de desenho do Liceu de Santarém, antigo Bolseiro do Estado Portu
guês em França e na Bélgica, crítico de arte e membro da Sociedade Belga dos Professores de Desenho. 

MONTFORT, Paul - op. cit.. pp. 3-5. 
''"' CASTRO, Adolfo Faria de -Noções de Desenho à Vista para a 4". classe do ensino primário, exame de admissão aos liceus e ensino 
técnico profissional. Lisboa: Bertrand (Irmãos) Lda, 1942, p. 6. 
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pas de objectos de uso comum e de peças de madeira, ferramentas e elementos de máqui

nas, electricidade e construção. 
TQ7 

Em 1947, é publicado um livro escolar do Prof. José Pereira , intitulado Geometria 

e formas das coisas. Na abertura deste livro, o seu autor começa por fazer algumas refle

xões pedagógicas afirmando que a moderna técnica pedagógica se fundamenta na necessi

dade de as escolas cada vez mais ensinarem os alunos a aprender, ou seja, e citando Agos

tinho Campos «(...) a fazer e não só a dizer; a observar e não só a copiar; a experimentar e 

não só a acreditar; a raciocinar e não só a repetir; a trabalhar e não só a iludir» . Reco

nhece a importância da íntima ligação entre o desenho à mão livre e o desenho geométrico, 

entendendo que este aparece como uma consequência de "lembranças" fornecidas pelo 

desenho à mão livre, nomeadamente quando se trata de obter resultados decorativos. Con

sidera que «(...) todo o ensino deve ser essencialmente concreto[...], em desenho há a ne

cessidade prévia da análise, para ser possível a representação gráfica consciente. É neces-
399 

sário atender-se a que só a observação metódica das coisas permite a compreensão» 

Reafirmando, assim, as ideias de Lienaux «(...) não se desenha bem senão o que se com

preende bem» 40°. 

O papel, cada vez mais relevante, que iam tendo as artes aplicadas na Europa e Es

tados Unidos foi despertando um interesse maior em Portugal. Largos sectores da socieda

de, desde artistas, estudiosos e alguns empresários, debatiam a necessidade do seu desen

volvimento entre nós. Em 1946, Maria Clementina Carneiro de Moura, professora metodólo-

ga do 4o. Grupo, afirmava: «(...) foi necessária toda a evolução que o rodar dos tempos trou

xe à vida dos povos para que as artes decorativas ocupassem o lugar que lhes era devido, 

pelo que revelavam de cultura e civilização. Esta transformação deve-se sobretudo aos pro

gressos científicos aliados às exigências da vida moderna - que pede a todos os objectos 

uma emoção estética e uma finalidade prática. Foi com esse objectivo que se conceberam 

as duas grandes Exposições Internacionais, em Paris e em Nova Yorque. A Exposição de 

Artes e Técnicas, em Paris, no ano de 1937, foi uma assombrosa exibição de objectos de 

beleza e utilidade - um imenso museu .tecnológico» 

Já com os trabalhos da nova reforma em andamento, Lino António, ao analisar o 

problema das artes decorativas em Portugal, referia: «(...) todos nós sabemos que as duas 

escolas de Arte Aplicada que actualmente existem no País são unicamente embriões de 

3'" José Pereira era professor efectivo da Escola Industrial de Afonso Domingues e metodólogo do Ensino Técnico Profissional. 
,m PEREIRA, José - Geometria e formas das coisas. Lisboa: Livraria Ferin, Ld", 1947, p. IX. 
'm kl.. lbid.,p.Xl. 
4"" Id.. Ibid., p. XI. 
401 MOURA, Maria Clementina Carneiro de -O problema dos museus tecnológicos. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: 
Sociedade Astória, Lda, 1946, Vol. I, n° 1, pp. 70-71. 
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escolas dignas desse nome, e não se julgue que não temos aptidão de ordem artística, pe

dagógica e profissional para conseguirmos que elas venham a ser modelares, pois a matéria 

prima essencial, professor e alunos, em nada é inferior à dos outros países. O que de facto 

nos falta é o apetrechamento conveniente e as instalações necessárias a um ensino profícuo 

das artes industriais, bem como a necessária coordenação de elementos artísticos e científi

cos a fim de podermos realizar em toda a plenitude obras de arte que aliem à beleza artística 

a riqueza do material» 402. Lino António entende ser necessário apetrechar as escolas de 

Arte Aplicada de maneira a que sirvam de formação a operários, artífices e artistas destina

dos às indústrias de arte, mas também que sirvam de orientadores dessas mesmas indústri

as, opinião, aliás, apresentada por Joaquim de Vasconcelos muitos anos antes, conforme já 

referimos 403. Pensa que, assim, «.(...) poderemos [...] criar uma fonte de riqueza daquelas 

que exigem um mínimo da máquina e um máximo das faculdades humanas, no seu sentido 

mais elevado e belo» 404. Reconhece que as indústrias de Arte terão que constituir a aposta 

para os países, como o nosso, que não podem rivalizar nos outros campos industriais, mos

trando que mesmo os países industrializados não deixam de apostar fortemente nessa área. 

Apesar de reconhecer que a nova reforma do Ensino Técnico vem, em certa medida, corro

borar estes princípios, entende existirem aspectos que necessitam de ser postos em prática, 

sem os quais todos os esforços serão baldados405. Um desses aspectos é, em seu enten

der, o do ensino do desenho. Por isso, afirma que «(...) contra a opinião de determinados 

professores considero imprescindível aos alunos da Escola de Arte Aplicada uma prepara

ção de Desenho em nada inferior àquela que recebem os alunos das Escolas de Belas-

Artes, porquanto, para realizar qualquer trabalho de arte aplicada com honestidade, é preci

so não só saber copiar os modelos necessários, mas ainda simplificá-los, interpretá-los, esti

lizá-los e, finalmente, saber servir-se deles para executar a composição. Ora isto só se pode 

conseguir com uma absoluta mestria no Desenho»406. Por outro lado, referia que «(...) só 

coordenando os estudos artísticos e científicos sairemos da rotina em que nos encontra

mos» 407. Para tal, as escolas necessitavam de-ser equipadas com um Laboratório Experi

mental Químico-Técnico, uma biblioteca da especialidade, uma sala de projecção e confe

rências e um Museu de Artes Decorativas, com uma secção etnológica, para que possam, 

na sua opinião, exercer a sua tríplice função: cultural, escolar e educativa408. Aponta como 

4,12 ANTÓNIO, Lino - O Problema das Artes Decorativas em Portugal. Escolas Técnicas, Boletim da Acção Educativa. Lisboa: 
Astoria, Ld", 1947, Vol. I, n°2, p. 19. 
m Id, Ibid.,p.\9. 
404 Id., Ibid., p. 20. 
4,IS Id, Ibid., pp. 20-21. 
4'"'W.. Ibid., pp. 21-22. 
407 Id, Ibid, p. 25. 
4"s Id, Ibid., p. 25. 
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fundamentos destas convicções as seguintes razões: «1° - Analisando os actuais produtos 

das nossas indústrias artísticas, verificamos que, com raríssimas excepções, elas, ou se 

mantêm numa rotina aflitiva, ou se degradam cada vez mais sob o aspecto artístico. A ne

cessidade de produzir barato e para todos os gostos, a introdução da máquina levada ao 

excesso e a divisão do trabalho impedem na generalidade as manifestações de verdadeira 

arte nos objectos fabricados. 2o - Quando qualquer artista pretende reagir contra a rotina, 

encontra toda a série de dificuldades inerentes aos interesses materiais das empresas que, 

dirigidas com determinada intenção comercial, raras vezes se dispõem a trilhar novos rumos 

artísticos. 3o - A escola facilmente poderá exercer essa função orientadora, uma vez que 

permita aos alunos dos cursos de arte aplicada realizarem os seus trabalhos servindo-se dos 

laboratórios dos fornos, muflas e mais material especializado, mediante indemnização justa 

a estabelecer. A pouco e pouco, criar-se-iam as pequenas indústrias verdadeiramente artís

ticas, que levariam as grandes a seguir-lhes o exemplo ou a renunciar ao campo puramente 

artístico. Em Paris e noutras grandes cidades, é em pequenos "ateliers" que se realizam as 

mais belas obras de arte industrial. O mesmo virá a acontecer entre nós, se soubermos es

timular e auxiliar convenientemente as indústrias de arte» 

Em 25 de Agosto de 1948, o ministro Fernando Andrade Pires de Lima faz publicar o 

Decreto n° 37 029 que promulga o Estatuto do Ensino Profissional, Industrial e Comercial. 

Por este Decreto, o ensino profissional industrial abrange dois graus, sendo «(...) o 1° grau 

[...] constituído por um ciclo preparatório elementar, de educação e pré-aprendizagem geral» 
41°. O ciclo preparatório tinha como objectivo elevar a formação geral em mais dois anos 

sobre a quarta classe e facultar as bases de uma orientação técnica. Propunha-se a utiliza

ção de uma didáctica de coordenação de disciplinas e a utilização de métodos indutivos ver

dadeiramente inovadores, onde o desenho e os trabalhos manuais ocupavam 40% do currí

culo. 411 O 2o grau compreende os Cursos Industriais Complementares de Aprendizagem; os 

Cursos Industriais de Formação Profissional; Cursos Industriais de Aperfeiçoamento e os de 

Mestrança e os Cursos Especiais de Habilitação para o ingresso nos Institutos Industriais e 

nos Cursos de Pintura e Escultura das Escolas de Belas-Artes412. Os cursos complemenrta-

res são ministrados paralelamente e em correlação com a iniciação profissional realizada 

nas empresas, com o objectivo de facultar uma educação geral e técnica que, associada à 

4"" ANTÓNIO, Lino - O Problema das Artes Decorativas em Portugal. Escolas Técnicas, Boletim da Acção Educativa. Lisboa: Socieda. 
Astoria, Ld", 1947, Vol. I,n°2,pp. 26-27. 
410 Decreto n° 37 029, de 25 de Agosto de 1948, publicado no Diário do Governo n" 198, I" Série, de 23 de Agosto de 1948, 1 arte 1, Lap. 
Art". Io. 
411 ALMEIDA, Arnaldo Louro de -Ensino das Artes Decorativas. Boletim de Pedagogia e Didáctica Escolas Técnicas. Lisboa: Orbis n; 
Edições Ilustradas, Lda, 1971, N° 45, p. 132. 
412 Decreto n" 37 029, de 25 de Agosto de 1948, publicado no Diário do Governo n° 198, Ia Série, de 25 de Agosto de 1948, I arte 1. Cap 
Art". T. 
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prática obtida fora da escola, confira conveniente aptidão profissional4 . Os cursos de for

mação deveriam ser ministrados exclusivamente no período diurno a candidatos habilitados 

com o ciclo preparatório. Estes cursos tinham como objectivo facultar a educação geral e 

técnica necessária para o ingresso em carreiras de indústrias análogas414. Mediante acordo 

entre as direcções das escolas e as entidades patronais da respectiva área, os alunos do 

último ano destes cursos poderiam realizar, nas oficinas ou fábricas dessas entidades, um 

estágio de trabalho profissional efectivo de, pelo menos, seis meses, sendo posteriormente 

submetidos a um exame de aptidão profissional415. Nas escolas de índole artística, o estágio 

era facultativo. Os alunos podiam, antes de realizar o estágio correspondente ao curso de 

base, frequentar os cursos de especialização que funcionassem em regime de horário com

pleto 416. Com o objectivo de facilitar aos alunos a escolha de uma carreira futura, os cursos 

de formação podiam desdobrar-se em cursos de base, comuns a diversas profissões, e cur

sos de especialização 417. Os Cursos de Aperfeiçoamento para trabalhadores em regime 

nocturno funcionavam em regime de disciplina e neles podiam matricular-se indivíduos que 

possuíssem como habilitações o exame da quarta classe, ou equivalente, e completassem 

quinze anos até ao início do ano escolar418. Os Cursos de Mestrança proporcionavam a 

aquisição da instrução geral e técnica necessária aos trabalhadores que pretendessem 

exercer funções de contramestres, mestres e chefes de oficina419. Os Cursos de Especiali

zação eram ministrados em regime pós-laboral, prolongando-se os trabalhos escolares, em 

cada dia, até às 22 horas. Estes cursos tinham uma carga horária semanal nunca superior a 

12 horas420. 

Esta reforma estabelece, como princípio, uma duração dos cursos de três anos. 

Contudo, admite-se como fundamental, nos cursos de índole artística, dadas as suas carac

terísticas e a necessidade de formar especialistas com elevado nível de perfeição e bom 

gosto, a adopção de um currículo mais alargado no tempo (quatro anos). O Director e pro

fessor da Escola Industrial Faria Guimarães, Escultor Sousa Caldas, membro vogal da Co

missão de Reforma, apresentou uma proposta, aprovada por esta comissão, sobre a organi

zação dos cursos artísticos. Nela reconhece que «(...) a um grupo de actividades profissio

nais de cunho designadamente artístico corresponde certo número de cursos que seriam 

professados nas escolas de artes industriais. Referem-se eles à pintura decorativa, litografia, 

413 Decreto n° 37 029, de 25 de Agosto de 1948, publicado no Diário do Governo n° 198, 1" Série, de 25 de Agosto de 1948, Parte I, Cap. 11 
Art". 52". 
414 Idem, Parte I, Cap. IV, Art". 66°. 
415 Idem, Parte 1, Cap. IV, Art". 75°. 
416 Idem, Parte 1, Cap. IV, Art". 74° e 75°. 
417 Idem, Parte I, Cap. IV, ponto 1 do Art". 69°. 
4II< Idem. Parte I, Cap. V, Art". 77°. 
4''' Idem, Parte I, Cap. VI, Art0. 84°. 
4211 Idem, Parte 1, Cap. IV, ponto 3 do Art". 3°. e Cap. V, Art". 81°. 
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gravura de aço e metais, cinzelagem, escultura decorativa, de madeira e pedra, e cerâmica. 

Tais cursos seriam precedidos pelo curso pré-profissional e teriam a duração de 4 anos. Na 

sua composição tivemos em vista robustecer a formação artística e profissional e juntar-lhe 

os elementos indispensáveis à formação intelectual e moral dos alunos. Além da Língua Pá

tria, que seria ministrada como cultura insubstituível, haveria 2 anos de Língua Francesa, 

disciplina absolutamente necessária para consulta de elementos da especialidade, e 2 anos 

de Matemática. A preparação plástica seria iniciada com a disciplina de Desenho de Obser

vação e completada com os desenhos especializados, dos quais sobressaem o Desenho de 

Figura e o Desenho de Ornato, e ainda com a Modelação e a Composição Decorativa, con

forme os cursos. A composição decorativa teria no desenho de figura a disciplina de motivo 

central. No curso de pintor decorador seria ministrada também a Arquitectura de Interiores 

para compreensão e utilização das superfícies a decorar. O curso de ceramista decorador, 

indispensável no nosso país, e com conhecimentos suficientes para garantir a existência 

duma cerâmica nacional com as suas características de perene beleza, tem de comportar 

não somente o desenho de ornato, mas também o desenho de figura, a modelação, uma 

parte de composição decorativa, com o estudo da história da arte, e ainda a física, a química 

e a tecnologia, tão necessárias ao estudo da pintura e da olaria. Na escultura decorativa, 

com diferenciação nos trabalhos oficinais, renasce uma forma de ensino outrora ministrada 

no Instituto Industrial e Comercial do Porto, suprimida certamente por não se coadunar com 

a índole daquela escola. Abrangendo a talha e a cantaria artística, prende-se com a tradição 

dos nossos santeiros, tão injustamente desapreciados ou esquecidos. Se lhes dermos a 

preparação profissional de que necessitam, a produção poderá elevar-se a um plano de hon

rosa dignidade. Neste curso, além do desenho de observação e de ornato e da modelação, 

não pode dispensar-se o desenho de figura, o estudo dos panejamentos, a composição e a 

história da arte. O desenvolvimento da litografia em Portugal, de que Domingues Sequeira, o 

grande desenhador, foi o animador mais entusiasta, justifica a manutenção dum curso es

pecial. Esta profissão, pelas suas múltiplas aplicações, é complexa e obriga a uma prepara

ção aturada dos que nela se iniciam. É uma indústria de largo futuro, que carece de ser 

aperfeiçoada, o que se consegue desde que os aprendizes possam colher o máximo de 

rendimento nas nossas escolas de ensino técnico profissional. O ensino a ministrar deveria 

compreender, além das disciplinas de carácter cultural, o desenho de figura, desenho de 

letras e a composição decorativa de sentido publicitário. Os cursos de cinzelador e de gra

vador de aço e metais têm inquestionável justificação, tanto mais que, há muitos anos, vários 

industriais do Norte os acarinham com prémios pecuniários, atendendo aos serviços que 

prestam à indústria de ourivesaria, tão desenvolvida naquela zona. Para que os planos dos 
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cursos que apresentamos à Comissão de Reforma possam ter o rendimento previsto e dese

jado, é indispensável que, simultaneamente, se façam instalações próprias, modestas embo

ra, mas que satisfaçam e permitam a efectivação do novo plano de estudos. Não valerá a 

pena mexer no que está desde que não haja probabilidades de melhorar» 421. 

O currículo, para cumprir os objectivos enunciados, é reforçado, na sua componente 

de formação geral, com a introdução da disciplina de noções de história de arte, comprova

damente necessária a um maior domínio das competências artísticas; na componente do 

desenho e na componente profissional, com a introdução de disciplinas como noções de 

higiene e formação corporativa, com o objectivo de facilitar aos alunos a sua inserção no 

mercado de trabalho. De salientar, ainda, a introdução, no currículo de cada um dos cursos, 

da disciplina de educação física 422. Estas alterações vão produzir um currículo com uma 

mais curta duração relativamente às reformas de 1930 e 1931, um currículo mais coeso e 

mais forte do ponto de vista da formação global, mas seguramente um currículo muito pesa

do em termos da carga horária semanal, para poder corresponder às exigências de forma

ção propostas. Com a aplicação desta reforma deixam de existir cursos vocacionados para 

raparigas (modista de vestidos, bordadeira, costureira de roupa branca) e são criados cursos 

novos no domínio da cerâmica e das artes gráficas, até então inexistentes nesta escola 

Relativamente a estes últimos, através dos estudos feitos pela Comissão de Reforma, con-

cluiu-se que a aprendizagem até então feita nas oficinas das indústrias era insuficiente para 

a formação capaz do operário gráfico, reconhecendo-se que só um ensino escolar das artes 

gráficas poderá actualizar e melhorar a mão-de-obra deste ramo tão importante da indústria 

, 424 
nacional 

Ao nível dos cursos em estudo, verifica-se o desaparecimento do de ourives, como 

curso de formação, sendo remetido para uma especialização do de cinzelagem, feita em 

dois anos e com um currículo composto por três disciplinas: ligas, contrastes e legislação 

aplicável; desenho e trabalhos práticos, num total de doze horas semanais em cada um dos 

anos. Nele podiam ser admitidos candidatos habilitados com aprovação no 2o ano do Curso 

de Cinzelagem. Com esta reforma, o de Ourives perdeu a qualidade que tinha, não só pelo 

número mais reduzido de disciplinas que passa a ter, mas também pelo número limitado de 

horas semanais ao nível do desenho (seis horas) e dos trabalhos práticos (cinco horas). Esta 

situação originou que, em acta do Conselho Escolar e face à nova organização curricular, 

421 Estudos Preparatórios da Reforma do Ensino Técnico. Separata de Escolas Técnicas, Boletim da Direcção Geral do Ensino Técnico 
Elementar e Médio. Lisboa: Sociedade Astória, Lda, 1947, Vol. I, pp. 182-183. , l M U W . , , . , . . . 
422 Cfr. mapas anexos ao Decreto n° 37 029, de 25 de Agosto de 1948, publicado no Diário do Governo n° 198, 1' Sene de 23 de Agosto de 
1948. 

42-> , , 

Idem w Esnulos Preparatórios da Reforma do Ensino Técnico. Separata de Escolas Técnicas, Boletim da Direcção Geral do Ensino Técnico 
Elementar e Médio. Lisboa: Sociedade Astória, Ld", 1947. Vol. 1, pp. 185-187. 
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fosse proposta uma alteração nos Cursos de Aperfeiçoamento de Cinzelagem, Gravador e 

Ourives. Neste sentido, solicita-se ao Ministério que estes cursos sejam sujeitos ao mesmo 

plano curricular aprovado para o Curso Complementar de Aprendizagem de Cinzelador com 

a seguinte alteração: «(...) modelação nos 2o, 3° e 4o anos com duas horas semanais e Reli

gião e Moral nos 4o e 5° anos com uma hora semanal»425. Os Cursos de Cinzelagem, de 

Gravador de Bronze, Cobre e Aço e de Mobiliário Artístico vão ter, como já foi referido na 

análise global desta reforma, uma carga horária semanal mais elevada. Então, no 1o ano, a 

carga horária semanal oscila entre as 40 e as 42 horas; no 2o ano, entre as 42 e as 43 horas; 

no 3o ano, entre as 40 e as 42 horas e no 4o ano, entre as 40 e as 43 horas (veja-se Anexo 

A). É criado o Curso de Mobiliário Artístico, que vem aglutinar os Cursos de Entalhador e de 

Marceneiro. 

Nesta escola, passam a ser ministrados os seguintes cursos de formação: Pintura 

Decorativa; Escultura Decorativa; Cerâmica Decorativa; Cinzelagem; Mobiliário Artístico; 

Fotógrafo de Artes Gráficas; Gravador Fotoquímico; Gravador de Bronze, Cobre e Aço; 

Compositor Tipógrafo; Impressor Tipógrafo; Desenhador-Gravador-Tipógrafo; Impressor-

-Transportador-Litógrafo; Desenhador-Gravador-Litógrafo; Encademador-Dourador e Secção 

Preparatória para os cursos de Pintura e Escultura das Escolas de Belas-Artes. São ainda 

ministrados os cursos de especialização de Serralheiro de Arte e Ourives426 (veja-se Anexo 

A). Por este mesmo Decreto, a Escola Industrial Faria Guimarães passa a designar-se Esco

la de Artes Decorativas Soares dos Reis, evidenciando-se, assim, o seu papel no ensino das 

artes aplicadas 4 . 

Esta Reforma foi acompanhada por uma alteração nos programas, que seguiu no 

campo do desenho a tendência que já se vinha verificando para a especialização, como já 

tivemos ocasião de assinalar. Interessante, também, termos em atenção que a reforma pro

gramática agora aprovada 428 revela uma tendência centralizadora, que se tinha perdido 

após a reforma de 1893 e que agora é de novo instituída. É ao Ministério e não às escolas 

que passa a competir a elaboração dos programas, terminando-se assim com a diferencia

ção entre escolas que, pelas suas características, podiam leccionar, pelo menos nas disci

plinas específicas, programas próprios. Como já salientámos no primeiro capítulo, esta nova 

postura reflecte também a natureza da organização política, social e cultural que imperava 

no país. 

425 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães, Bomfim. Porto, Acta n° 245, da Sessão do Conselho Escolar 
de 25 de Novembro de I948, tis. 149v-l50, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
426 Decreto n° 37 029, de 25 de Agosto de 1948, publicado no Diário do Governo n° 198, I» Série, de 25 de Agosto de 1948, Mapa n" 1 -
Distribuição dos cursos pelas escolas industriais e comerciais. 
427 Idem, Parte I, Cap. I, Art0. 4o. 
42!t Portaria n° 13 800 de 12 de Dezembro de 1952. 
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Tecidas estas considerações, passamos a analisar os programas das disciplinas es

pecíficas artísticas que fazem parte da nova reforma curricular. Uma vez que a nossa análise 

incide sobre os cursos da área de Ourivesaria e o de Entalhador, limitámo-nos a abordar os 

programas das disciplinas desses cursos na componente referida. Convém, contudo, não 

esquecer que estes programas são comuns a outros cursos leccionados na escola, como já 

tivemos oportunidade de mostrar na análise curricular feita (veja-se Anexo A). 

Uma das novas disciplinas é a de noções de história de arte, de há muito reclamada -

lembremos as posições nesta matéria de Joaquim de Vasconcelos e João da Silva, entre 

outros, por nós já evidenciadas. No mesmo sentido se manifestou Armando de Lucena ao 

afirmar: «(...) em Portugal existe, de longa data, uma grande crise de cultura estética que 

afecta quase todas as camadas sociais e de que resultam, por um lado, a insuficiência do 

meio e, por outro, certo estado de confusão. O mal vem de longe e, principalmente, parte 

das primeiras horas escolares. Nem no ensino primário nem no liceal como no técnico, e até 

nalguns sectores do universitário, uma só palavra se diz, uma demonstração se faz com 

destino a despertar a sensibilidade artística ou a colocar, de qualquer modo, os variadíssi

mos problemas da Arte em geral. [...] Ainda espero ver um dia no programa das nossas es-
429 

colas o ensino da Estética e da História da Arte» 

No programa de noções da história de arte, refere-se que «(...) a transmissão de co

nhecimentos deve fazer-se por maneira simples e intuitiva, em que a sugestão das ideias e o 

aspecto das formas sejam de preferência dadas pela imagem»; por outro lado, entende- -se 

que «(...) naquilo em que as representações locais dos museus, dos monumentos e das 

colecções acessíveis possam contribuir para o esclarecimento do assunto e para a formação 

da cultura, são de aproveitar as visitas e excursões, tendo em atenção as possibilidades 

horárias dos respectivos planos de cursos» 430. Sugere-se, ainda, neste programa a aplica

ção do «(.. J método regressivo, partindo da observação da sociedade actual, que se tomará 

como centro de interesse» 431 que conduzirá a uma melhor compreensão dos fenómenos 

artísticos e à reflexão crítica dos alunos432. Este programa é comum a todos os cursos, por 

isso tem um carácter geral; no entanto, possibilita-se aos professores, desde que disponham 

de tempo para o fazer, transmitir aos alunos conhecimentos especializados que possam inte

ressar a cada um dos cursos. Recomenda-se que se faça uma abordagem dos fenómenos 

artísticos inserida no quadro da respectiva civilização, especialmente nas épocas mais re-

42" LUCENA, Armando de - A acção na defesa do folclore e das indústrias nacionais. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. 
Sociedade Astória, Ld", 1946, Vol. 1, n° 1, pp. 65-67. 
430 Programas do Ensino Profissional, Industrial e Comercial, Portaria n° 13 800 de 12 de Dezembro de 1952. Porto: Oficinas gra 
Escola Industrial Infante D. Henrique, [s.d.], pp. 100-101. 
431 Idem, p. 165. 
'" Idem, p. 165. 
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presentativas, bem como que se aborde, ao estudar-se qualquer ciclo artístico, a contribui

ção portuguesa. 

O programa de composição decorativa, começa por definir como arte decorativa «(...) 

aquela que aceita como razão determinante um pressuposto funcional, utilitário e prático, 

material e espiritualmente necessário, e que tenta realizá-lo num plano de equilibrada bele

za, em que todos os elementos da obra se combinam em orquestração arquitectónica perfei

ta» 433. Reconhece-se que o conceito da arte decorativa se foi transformando, ao longo do 

tempo, por força de causas profundas reflectindo «(...) as novas razões de ser e a função 

social do móvel, do utensílio, do livro e do quadro na vida. As artes decorativas, mais que 

todas as outras, estão ligadas à existência quotidiana e sofrem a influência das suas cons

tantes modificações. No sentido assumido em nossos dias pela arte decorativa, trabalha-se 

eficazmente sob a preocupação, não da decoração meramente acidental, mas das formas 

orgânicas; não da fantasia que se pode pôr num móvel, mas da correlação da sua estrutura 

com a necessidade a que corresponde» 

Os objectivos da composição decorativa, enunciados neste programa, deverão pos

sibilitar a criação de modelos de projectos desenhados, que podem ser projectos de orna

mentos destinados a uma superfície definida ou de objectos de três dimensões, sempre 

adaptados, uns e outros, organicamente às necessidades que levaram a que fossem cria

dos. A existência de ornatos não é considerada indispensável, uma vez que se entende que 

as proporções e as formas dos objectos podem ser suficientes para lhes conferir beleza or

namental 435. O caminho para atingir esses objectivos é, nesse programa, assim definido: 

«(...) banir todos os trabalhos automáticos onde a inteligência dormitaria; não abusar dos 

temas abstractos e apresentar problemas que despertem o espírito de finura; preservar a 

preciosa frescura da imaginação pelo contacto permanente com a natureza; nunca esquecer 

que arte decorativa e arte são apenas dois aspectos diferentes, mas não opostos, da mesma 

realidade, porque a arte é uma; nem que não há um modo especial de desenhar que seja 

por si ornamental; nem ainda que tudo quanto, confere a uma obra carácter decorativo é, 

antes de mais nada, a manifestação da inteligência, a ordem e a escolha»436. Recomenda-

se, neste programa, aos professores, e para desenvolver nos alunos o senso estético, que 

façam uso do recurso a autoridades práticas locais, visitas a museus, a colecções acessí

veis, a oficinas de pintura, conferências, monografias, etc. O professor deverá dispor de co

lecções de gravuras, abundantes e variadas e utilizar projecções luminosas apresentando ao 

433 Programas do Ensino Profissional, Industrial e Comercial, Portaria n° 13 800 de 12 de Dezembro de 1952. Porto: Oficinas gráficas d 
Escola Industrial Infante D. Henrique, [s.d.], p. 108. 
""fdem.p. 109. 
435 Idem, p. 109. 
nh Idem.p. 109. 
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aluno os temas «(...) como um problema simples, completo, claro e limitado a um objecto. 

Nas técnicas serão indicadas as formas geométricas correspondentes. [...] o tema ou os 

temas, compostos com muito cuidado, analisam-se em comum com os alunos: as dimen

sões, material, diferentes modos de decorar, exemplos de harmonias, etc. A correcção deve 

incidir sobretudo na compreensão do tema, na qualidade e na atracção do motivo, na busca 

de uma harmonia de colorido feliz e de uma composição bem adaptada ao destino do objec

ta 437 
to» 

O programa de desenho de observação e de ornato incluía o estudo das formas no 

espaço: eixos, proporções, construções, modelos, valores, cores; representação das diferen

tes matérias (madeira, metal, cerâmica, tecidos) a lápis, esfumínho, aguada, guache, etc; 

agrupamentos de naturezas mortas; desenho de sólidos geométricos com vista à observa

ção da perspectiva e possível desenvolvimento de formas ornamentais; variações do ponto 

de vista, aspectos supostos; estudo da técnica de desenhos de mestres (ornamentação de 

uma superfície, de um objecto); colocação no seu lugar de um ornamento; desenho de me

mória; educação da memória gráfico-visual (associação de imagens e fixação das imagens); 

elementos naturais e geométricos de ornamento; elementos vegetais; observação e experi

mentação sobre a natureza; estudo de animais segundo o esqueleto, o gesso e os documen-

tos fotográficos; modelo vivo; centralização e classificação dos relevos 

De acordo com os objectivos deste programa, o professor deverá «(...) levar o aluno 

às seguintes considerações: se a forma do objecto é adaptada à sua função; os objectos da 

mesma forma apresentam caracteres comuns; os objectos constituídos por sólidos geomé

tricos oferecem relevos regulares, com contornos caracterizados, sejam poliédricos ou re

dondos, e a sua representação exige construções perfeitamente exactas; os corpos irregula

res (não formados de sólidos geométricos) apresentam contornos não geométricos» . O 

desenho de ornato deve ser entendido como «(...) não a simples cópia à mão livre de mode

los de gesso, mas o desenho de elementos da flora ou da fauna natural como fonte de recri

ação ornamental, amparada aqui e acolá por um exemplo de gesso, sem contudo se passar 

à simples cópia, quase limitada ao estudo das relações do preto e do branco - o claro-

-escuro. Os gessos do estilo não devem coartar as tendências naturais do aluno, originando 

uma enfadonha mecanização de expressão ornamental, pois não se podem esperar grandes 

revelações e apreciáveis dons de estilo, de personalidade, de raciocínio por parte de um 

aluno que se tenha limitado a aglutinar sem sentido várias unidades da composição clássi-

437 Programas do Ensino Profissional. Industrial e Comercial, Portaria n° 13 800 de 12 de Dezembro de 1952. Porto: Of 
Eseola Industrial Infante D. Henrique, [s.d.], p. 109. 
438 Idem, pp. 106-107. 
439 Idem, pp. 106-107. 
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ca»
 44

°. Aconselhase o professor a utilizar várias técnicas e uma grande variedade de mate

riais  sépia, sanguínea, pastei, iápis de cor, guaches, aguarela, etc,  para que o aluno se 

habitue a proporcionar, a ver, a compreender os volumes e a trabalhar largamente, de modo 

a que os desenhos sejam executados nas proporções do clássico papel Ingres 

O programa de desenho de projecções e perspectiva tinha como objectivo represen

tar os corpos nos planos de projecção. Assim, «(...) partindo da projecção num plano, levar

seá o aluno a compreender a necessidade de vários planos de projecção para definir sem 

deformação o modelo. O aluno faz à mão livre um esboço das projecções do modelo e apõe 

as respectivas medidas; a partir desse esboço executa o desenho rigorosamente, em tama

nho natural e em escalas simples, quer de redução, quer de ampliação. [...] os desenhos de 

perspectiva axonomática serão executados à régua e à mão livre, depois de o aluno ter 
. ■ 442 

adquirido a técnica necessária» 

No desenho de letra, o aluno aprenderá as noções elementares de proporção, equilí

brio e arranjo de blocos de letras, representando graficamente os caracteres, utilizando to

dos os materiais e técnicas possíveis na pintura. Aprenderá, ainda, as variantes fundamen
443 

tais dos alfabetos clássicos e praticará as modalidades de letras manuscritas 
O desenho de figura compreende o estudo de modelos de gesso e representação 

dos volumes; estudo do modelo vivo; estudo do esqueleto e da musculatura do corpo huma

no e dos animais e da cabeça; estudo das diferentes posições das mãos; estudo do movi
444 

mento; esboço e desenho de memoria 
A didáctica do desenho, em termos europeus, evoluiu segundo Calvet de Magalhães 

445 «(...) de um desenho impressionista (objectivo), baseado, primeiro (de 1878 a 1909) no 

método da cópia, com quadrículas e/ou com modelos litografados, e seguidamente (1909 a 

1930) no método do desenho do natural a partir de flores e objectos visuais, para o desenho 

expressionista (subjectivo) baseado no método do desenho de imaginação (1930) através do 

Idem. p. 109. 
441 Programas do Ensino Profissional, Industrial e Comercial, Portaria n° 13 800 de 12 de Dezembro de 1952. Porto: Oficinas grálicas da 
Escola Industrial Infante D. Henrique, [s.d.], p. 107. 
m Idem, p. 107. 
443 Idem, pp. 107108. 
445 oTrofesfor Calvet de Magalhães foi metodólogo de desenho na Escola Pedro de Santarém e publicou um livro escolar intitulado 
«Organização dos exercícios de Desenho do Ciclo Preparatório,, em 1954. Relativamente a essa obra de que redige o ^ M . f t J » W 
Oliveira Guimarães afirma:^...; Inteiramente fiel a uma base psicológtca perfeitamente esclarecida solicitamente atinente a ^finalidade 
educativa bem concebida, a Organização" é propriamente um plano de trabalhos, cuja invenção, dtstnbutçao. classificação, exemplificação 
e comentáno critico obedecem a uma ordem genética, condicionante, evolutiva, cuja avaliação, embora puramente qualitativa, permite uma 
espèce de contraprova estatística de mats certeira ou. ao menos, de mais tangente objectividade, ou  para empregar menos palavras  um 
genuíno método de aprendizagem desse admirável poder de expressão humana, tão capaz de exprimir, como a palavra, toda a » » » " P " 

tuattdade e. mats deque ela, de prever e gatar a nossa capacidade de acção Se o Prof. Calvet de Magalhães nao fosse ja credor danosa 
admiração pela competência, entusiasmo e vigor com que tem exercido o seu alto magistério pedagógico, a publicação a ta 
'Organização " ou Método, como preferimos chamarlhe, bastaria para o acreditar como o nosso primeiro pedagogo nos domínios da arte 

do Desenho,, In GUIMARÃES, Oliveira (Prof.), Prefacio da obra de M.M.S. Calvet de Magalhães  % ^ f o d o s ^ e r c ' " o s d e Dese

nho do Ciclo Preparatório. Problemas escolares  cadernos de trabalho. Lisboa: Editonal 'Os nossos Filhos , Lda, n 2, 19=4. Este traba

lho foi publicado em Anexo do Boletim Escolas Técnicas, de 17 de Dezembro de 1954. 
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desenho espontâneo e da utilização de novas técnicas instauradas pelos pedagogos»44 . O 

desenho impressionista (objectivo) consiste em reproduzir mais ou menos fielmente o que se 

vê: tendo como modelo um objecto, uma planta, uma paisagem real, diz-se desenho do na

tural 447, e tendo como modelo um desenho ou um quadro, diz-se cópia. O desenho expres

sionista consiste em exprimir uma ideia, uma imagem, sem modelo real ou gráfico; «(...)O 

desenho espontâneo448, o desenho de memória ou de imaginação, a ornamentação geomé

trica ou abstracta, são outras tantas formas de desenho expressionista»449. Reconhece que, 

gradualmente, se tem abandonado o desenho impressionista para se adoptar o expressionis

ta, contudo essa evolução não assumiu as mesmas características em todos os países. 

A investigação que se foi fazendo no campo da psicologia infantil, nomeadamente na 

sua relação com o desenho, influenciou de forma directa as alterações introduzidas nas 

metodologias do ensino do desenho. Para Calvet de Magalhães «(...; o desenho sofreu du

rante muito tempo as consequências de um conceito desfavorável. [...] Isto porque se consi

derava o desenho como um ramo acessório, o qual se sacrificava de boa vontade em favor 

do "essencial" - as letras e as ciências. Por outro lado o desenho era[...] o apanágio dos 

alunos preguiçosos. [...] Sem a prática do desenho e sem, sobretudo, o verdadeiro entendi

mento que envolve a compreensão de todas as artes plásticas, não há cultura geral digna 

desse nome [...] o ensino do desenho não escapou a essas transformações e paralelamente 

às outras disciplinas - poderá dizer-se à sua frente - dedicou-se a perder todo o dogmatismo, 

para ter em consideração cada vez mais as noções psicológicas susceptíveis de aumentar 

aquilo que poderíamos chamar as faculdades de absorção do aluno ... » 4 

Segundo Faria de Vasconcelos 451, o papel da percepção é fundamental no desenho. 

Considera que o desenvolvimento da percepção consiste, como referenciam Freeman e ou

tros psicólogos, «(...j em organizaras impressões que se recebem dum objecto, mediante a 

44'' MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de -O 2° Ano de Desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. 
Lisboa: [s.n.], 1951, Vol. III, n° 10, p. 35. 
447 A expressão "desenho do natiiraf é cientificamente errónea, uma vez que na realidade não se desenha do natural como -objecto . mas 
quase como -modelo"; os alemães utilizam a expressão desenho intuitivo, contudo entre nós usa-se a expressão desenho do natural para o 
distinguir da má tradição do desenho - cópia, do desenho do modelo - desenhado. Cfr. MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de - O 2aAno do 
Desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: [s.n.]. 1951, Vol. Ill, n° 10, p. 32, nota (1). 
448 Considera Calvet de Magalhães que «poderia objectar-se que. no desenho espontâneo de memória, se reproduz muitas vezes o que se viu 
interiormente. A separação entre os dois desenhos, impressionista e expressionista, não eslú. sem dúvida, decidida. Não se lira nada do nada. 
Quando se inventa uma paisagem, uma cena, concretizam-se inconscientemente reminiscências de coisas vistas. Sob o aspecto do método, 
'todavia, a diferença entre os dois desenhos é nítida. No primeiro trabalha-se segundo um modelo, no segundo sem modelo».Por outro lado 
como afirma Piaget no Manual de Psicologia InfantiUo realismo infantil e na verdade todo o realismo, pode definir-se como uma espécie de 
confusão entre o interno e o externo ou a "tendência para fixar nos objectos qualquer coisa que é o resultado da actividade do sujeito pensan
te Sabemos como é lento o desenvolvimento do eu numa criança pequena. Tudo aquilo que sente, conhece e vê parece-lhe comum ao mundo 
interno e parte da realidade externa. Para ela nada há interior e subjectivo», cfr. MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet^ de -O 2a Ano de 
Desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: [s.n], 195 I, Vol. Ill, n° 10, pp. 32-43. 
44'' MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de - op. cit., p. 32. 
45,1 MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de - op. cit., pp. 25-26. 
4 ' ' «Faria de Vasconcelos entende que intervém no desenho os seguintes processos mentais: capacidade de precisão; capacidade de destreza. 
habilidade manual e capacidade de coordenação de movimentos». In FERNANDES, Luís - O desenho do Ceio Preparatório. Escolas 
Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: Tip. Silvas, Ld", 1950, Vol. II, n° 9, p. 66, nota(l). 
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análise e a síntese, a utilização da experiência passada, a percepção e em dar às impres

sões uma significação, um sentido»452. Para ele, o desenho implica «(...) a possibilidade de 

seguir com o olho, o contorno dos objectos, o limite das porções de superfície diversamente 

iluminadas ou coloridas, as suas proporções relativas, a distância entre elas.»45 Este en

tendimento só se tornou possível, na opinião de Faria de Vasconcelos, pelo contributo de 

trabalhos levados a cabo por alguns investigadores, a saber: Decroly, que procurou determi

nar em que idade a percepção aparece e em que medida se desenvolve; Rouma, que estu

dou as etapas de desenvolvimento da noção dos diferentes aspectos do objecto ou do ser 

em movimento; Decroly 454 e Kershensteiner, que estudaram o desenvolvimento da repre

sentação do espaço e da perspectiva; Decroly e Sylvio Rabello, que estudaram uma função 

extremamente importante: o desenvolvimento da representação abstracta das formas visuais 

455 

Calvet de Magalhães afirma a este propósito que «(...) a história do desenho é tão 

antiga como o ser humano; a história do ensino do desenho é, em troca, recente. A maioria 

dos grandes pedagogos, desde Coménio456 até aos nossos tempos, não soube encontrar, 

em geral, uma relação íntima com a criança considerada como artista e criadora; facto que é 

surpreendente. Encontram-se decerto nos relatos de vários congressos e nos manuais de 

desenho alusões à psicologia infantil, mas não passam de observações isoladas e sem cor

relação. Foram necessários estudos e experiências sistemáticas de Cizek, Rothe, Luquet, 

Herbert Read, Tomlinson, etc., para se concluir pelas fases de desenvolvimento. Falta no 

entanto uma coordenação, uma síntese de todas as investigações espelhadas, pois dum 
457 

país para outro os investigadores ignoram-se» 

O movimento de renovação da educação artística na escola tardou em afirmar-se em 

Portugal. Porém, nos anos 40, procurou-se alcançar uma solução de carácter unitário para o 

problema de ensinar o desenho e a arte. Calvet de Magalhães afirma que «(...) é indubitável 

452 52 VASCONCELOS. Faria de - O Desenho e a Criança Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1939, p. 57. 
*" Id., Ibid, p. 60. 
454 «Ovídio Decroly (belga). conhecido[...] pelos lestes que têm o seu nome. foi o fundador duma Escola que ele intitulou: Uma Escola para 
a vida pela vida. Porque o destino dos seres é viverem, o fim último da educação deverá ser o desenvolvimento e a conservação da vida. 
Efectiva o seu sistema seleccionando e classificando os alunos para organização de classes homogéneas; alterando os processos tradicionais 
e aplicando no ensino os centros de interesse, no sentido de lhes desenvolver a individualidade e a actividade. Observação, associações, 
expressão, autonomia, actividade e trabalho colectivo por grupos, globalização, classes seleccionadas e pouco numerosas. Desenvolvimento 
máximo por meio da auto-educação. o que dá ao ensino um carácter vitalista». In FERNANDES, Luís - O desenho do Ciclo Preparatório. 
Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: Tip. Silvas Ld", 1950, Vol. II, n° 9, p. 7, nota (3). 
455 VASCONCELOS, Faria de - op. cit., pp. 66 e seguintes. 
45ft «Coménio é considerado por muitos pedagogos o 1 ° Apóstolo da Pedagogia moderna. Tinha ideado um ensino a que ele chamava - por 
círculos concêntricos: integral, universal e enciclopédico. Tem três princípios: a) a intuição sensível (ver o que os sentidos não podem ofere
cer); b) o processo experimental; c) o caracter intuitivo do ensino e as bases dum novo método eram resumidamente as seguintes: - não fazer 
decorar senão o que se compreende; clareza das ideias pelas imagens; associação das palavras às coisas; exercícios dos sentidos antes da 
educação da inteligência; ligação lógica do que se estuda com o que se estudou; ter a ordem como alma das coisas.». In FERNANDES, 
Luís - O desenho do ciclo preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: Tip. Silvas, Ld'\ 1950, Vol. II, n° 9, p. 6, 
nota (2). 
457 MAGALHÃES, MM. de S. Calvet de -O 2°. Ano de Desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. 
Lisboa: [s.n.], 1951, Vol. Ill, n° 10, p. 27. 
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que os profundos estudos realizados no campo da psicologia, da metodologia das artes e do 

ensino em geral, assinalam o caminho sintético que conduzirá até essa solução unitária»458. 

Admite ainda que «(...) a falta de método actualizado impede o professor de executar os pro

gramas, e caso curioso, hoje a oposição à renovação pedagógica não vem do governo mas 

dos professores, duma parte dos professores. Para elaborar, escolher ou reformar um méto

do, é indispensável conhecer as experiências realizadas no país e no estrangeiro, as ten

dências manifestadas após essas experiências, estar, pois, documentado para julgar sem 

ideia preconcebida» 459. A reforma do ensino do desenho teve como base um princípio aná

logo ao preconizado por Montessori 46°, para quem «(...) é preciso partir do desenho da cri

ança e não do desenho do adulto, estudar os gostos da criança para descobrir o método que 

melhor lhe convém» 461. Assim, e dado que a criança prefere o desenho expressionista ao 

impressionista, é considerado um erro impor-lhe desde o começo o desenho do natural e a 

cópia de modelos litografados. O desenho do natural só deve vir depois da criança estar 

preparada pelo desenho espontâneo. O antigo ensino do desenho partia do natural para 

culminar com o de imaginação; no entanto, o ensino moderno procede ao contrário 

Na análise que faz da evolução do ensino do desenho, Calvet de Magalhães afirma 

que «(...) até 1910 faziam-se reproduzir aos alunos apenas desenhos geométricos, sem se 

ocupar da natureza. Durante 30 anos seguidos caiu-se no excesso contrário e praticou-se 

unicamente o desenho do natural, como se a geometria não existisse. Nenhuma prática geo

métrica, afirmavam os teóricos deste método, se deve interpor entre a natureza e a vista da 

criança. Hoje reconhece-se que a verdade está entre os dois extremos, pois o desenho do 

natural deve ser auxiliado pela geometria»463. Conhecedor da forma como era ministrado o 

ensino do desenho, dada a sua qualidade de professor metodólogo desse ensino, Calvet de 

Magalhães chama a atenção para a necessidade de «.(...) cada um examinar se os seus 

métodos de desenho estão em dia, pois considerando-se o desenho um ramo indispensável 

para o bem dos alunos, é nosso dever, como professores de desenho, rever os métodos, 

conformá-los com as concepções da moderna pedagogia, a fim de merecermos a confiança 

que em nós depositam. » 464 

4Í* MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de -O 2° Ano de Desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de Acção Educativa. 
Lisboa: [s.n.], 1951, Vol. Ill, n° 10, p. 27. 
m Id., Ibid., p. 31. 
460 «Maria Montessori (italiana), organizou um sistema baseado nos seguintes princípios: - a disciplina assenta na liberdade da criança;^ o 
desenvolvimento psíquico é feito por meio de estímulos externos; o ensino é individual e activo - auto-educação; admite ainda educações 
parcelares como a dos sentidos, da memória, da imaginação, etc.». In FERNANDES, Luís - O desenho do ciclo preparatório. Escolas 
Técnicas, Boletim de Acção Educativa. Lisboa: Tip. Silvas, Lá'. 1950, Vol. II, n° 9, p. 7, nota (4). 
461 MAGALHÃES, M.M. de S. Calvet de - op. cit., p. 32. 
462 Id. Ibid, pp. 32-34. 
463 Id., Ibid., p. 73. 
iM Id, Ibid., p. 26. 
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Oliveira Guimarães sintetiza assim as alterações metodológicas introduzidas no final 

dos anos 40, no ensino do desenho: «A instituição do ciclo preparatório com que uniforme

mente se iniciam os vários cursos das Escolas Técnicas representou, na história do ensino 

nacional, a mais decidida e portentosa tentativa oficial de aplicação dos princípios e da reali

zação dos ideais da chamada escola funcional ou activa, que unanimemente se considera 

criação e timbre da pedagoqia contemporânea [...] Mas se para a realização das finalidades 

educativas e pragmáticas, que o ensino técnico especificamente intenta, todas as matérias 

de aprendizagem concorreram com a sua quota parte, uma delas se destacou com singula

ridade que importa assinalar. Queremo-nos referir ao Desenho, que aliás sempre teve pri

macial representação no Ensino Técnico, mas desta vez quase se alheou da sua tradição 

escolar, e se apresentou com feição tão mudada como inesperada, que a muitos pareceu 

verdadeiramente revolucionária. Tanto na matéria, como nos processos didácticos, tanto nos 

objectivos como nas finalidades, entre as actuais técnicas de aprendizagem do desenho e 

as antigas quase não há qualquer continuidade. O desenho que actualmente se executa e 

aprende na fase preparatória das escolas técnicas não é pragmaticamente considerado 

como uma habilidade, sobretudo manual, destinada a representar imitativamente a figura 

das coisas, com fins utilitários ou artísticos. O seu papel de linguagem gráfica, tão espontâ

nea e quase tão significativa como a linguagem oral, tão condicionada pela evolução psíqui

ca e tão conecta com a vida mental e emocional como ela, não tinha sido devidamente 

aquilatado pela antiga didáctica da disciplina [...] Foi essa deficiência que agora se reparou e 

com exuberância, com pôr-se em evidência o carácter nitidamente psíquico e o aspecto 

acentuadamente pedagógico que deve indeclinàvelmente presidir à técnica da sua aprendi

zagem. Esta profunda viragem na didáctica desta disciplina firmou-se logo no programa ini

cial de 1947 com a precisa indicação dos sucessivos passos do ensino e as suas diversas 

modalidades ainda hoje são subsistentes. No entanto em 1952 introduziram-se nele acres

centamentos e modificações de grande importância465, não só porque conseguiram penetrar 

mais a fundo na estrutura psicológica da nova didáctica, como ainda por alvejarem com mais 

precisão e energia as suas finalidades educativas, pondo em jogo e em exercício os poten-
4fifi 

ciais subjectivos de criação artística que particularmente as intentam» 

4M «Os processos de apuramento do diagnóstico inicial dos diferentes estádios de desenvolvimento com que se apresentam os vários grupos 
em que se podem decompor as massas advenientes ao ensino; o reconhecimento das características dos testes de aptidão e respectivas regras 
de aplicação e de avaliação; as normas que devem orientar a direcção magistral sem prejuízo e antes com estimulo da iniciativa e liberdade 
dos escolares durante a aprendizagem; a sucessão dos exercícios no decurso do tempo com reciproca salvaguarda do progresso colectivo da 
classe e das limitações evidenciadas pelas manifestações do comportamento individual ou ao menos individualizado: tais são algumas das 
inovações do programa de 1952. que denunciam os cuidados da acção metodológica que tornam singularmente interessante e digna de todo o 
apreço a mobilidade progressiva que. dentro de princípios constantes, vem enaltecendo o ensino do desenho no curso preparatório». In 
GUIMARÃES, Oliveira (Prof.), Prefácio da obra de M.M.S. Calvet de Magalhães - Organização dos exercícios de Desenho do Ciclo Prepa
ratório, problemas escolares cadernos de trabalho. Lisboa: Editorial "Os Nossos Filhos, Ld°", 1954. 
461' GUIMARÃES, Prof. Oliveira, Prefácio da obra de M.M.S. Calvet de Magalhães -Organização dos exercícios de Desenho do Ciclo 
Preparatório, problemas escolares cadernos de trabalho. Lisboa: Editorial "Os Nossos Filhos, Ld'"\ 1954. 
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Ill CAPITULO 

OS MODELOS 

A Escola Faria Guimarães foi sendo equipada, desde a sua fundação, com diverso 

material de ensino, a maior parte dele encomendado no estrangeiro (Alemanha, Inglaterra, 

França, entre outros países). Desse material começamos por referir um conjunto de publica

ções diversas, destinadas ao ensino do desenho, da modelação e das diferentes áreas ofici-

nais existentes na escola. 

Assim, da pesquisa feita nos Arquivos da Escola elencamos os seguintes livros: 1 -

Stéréotomie à l'usage du constructem, traité de Géométrie Descriptive et pratique appliquée 

aux trois branches principales de la construction ou l'art du trait de la coupe des pierres de la 

charpente et de la Menuiserie, para o ensino da geometria descritiva 467; 2 -Nouvelle Théorie 

simplifiée de la perspective, para o ensino da perspectiva, um livro aprovado pela Academia 

Nacional de Belas-Artes de Paris 468; 3 - Traité de perspective cavalière, para o ensino da 

perspectiva 469; 4 - La perspective rapide dans le dessin industriel470; 5 - Cours Méthodique 

de Dessin Linéaire et de Géométrie Usuelle, obra editada em 1861 que contém um prefácio 

explicativo e está dividida em cinco grandes áreas. A primeira, Ornamentos, distribuída por 

três capítulos onde são apresentados ornamentos retirados da antiguidade, ornamentos reti

rados da renascença e ornamentos modernos; a segunda, Móveis, também composta por 

três capítulos: móveis retirados da antiguidade, móveis retirados da renascença e móveis 

modernos; uma terceira área, Vasos e Bronzes, também constituída por três capítulos: vasos 

gregos, vasos renascença e bronzes ricos modernos; a quarta, Arquitectura, dividida em três 

capítulos: as sete ordens de arquitectura, detalhes das ordens arquitectónicas e motivos 

retirados de diferentes estilos de arquitectura; e finalmente a área de Máquinas, dividida em 

elementos de máquinas, detalhes sobre máquinas usuais e noções elementares sobre a 

máquina a vapor471. Este livro, como-se verifica, respondia às necessidades em termos do 

desenho ornamental nos seus vários ramos; 6 - Cours Complet de dessin linéaire gradué et 

467 BRUND, P .P . - Stéréotomie à l'usage du constructem, traité de Géométrie Descriptive et pratique appliquée aux trois branches principa
les de la construction ou l'art du trait de la coupe des pierres de la charpente et de la Menuiserie. Orléans: Lithographie de Goueffon, 1850, 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
46» s ( J T T E R i D a v id -Nouvelle théorie simplifiée de la perspective. Paris: A. Morel et Cie. Libraires - Éditeurs, 1855, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4'''' BRE1THOF, N. - Traité de perspective cavalière. Louvam: D. A. Peeters - Ruellens, 1881, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 

Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4™ LABELETTE, L. - La perspective rapide dans le dessin industriel. Paris: Desforges, Girardot et Cie, 1927, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
471 MOTTE, L. la - Cours Méthodique de Dessin Linéaire et de Géométrie Usuelle. Paris: Libraire de L'Hachette et Cie, 1861, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
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progressif, inclui texto e gravuras sobre geometria plana, elementar e descritiva; traçados de 

cartas geográficas; noções sobre arquitectura e desenho industrial; perspectiva linear e área 
472; 7 - Éléments de construction, servant à l'enseignement du dessin linéaire dans les éco

les, que inclui noções de geometria e exercícios a aplicar em alvenaria, vigamentos em ma

deira e ferro, marcenaria e serralharia 473; 8 - Traité général de l'enseignement des arts du 

dessin, para o ensino do desenho linear474; 9 - Das Polychrome Flachornament. Ein Lehrmi-
475 -

ttel fur das elementare Zeichen - Unterricht in Real - und Gewerbeschulen que propõe o 

ornamento plano polícromo como um meio de ensinar o desenho elementar nas escolas 

técnicas e industriais. Este livro tem na capa escrito em português " 1 o Ano", o que nos 

permite concluir ter sido seguido pelos professores da escola para o ensino do desenho 

elementar, e muito utilizado, dado que apresenta sinais de muito manuseamento; 10 - Grun-

dzuge der ornamentalen Formenlhre*76: é o segundo volume do anterior e contém os prin

cípios fundamentais do ensino de modelação ornamental; 11 - Morceaux choisis pour le 

dessin à main levée477 é constituído por um conjunto de estampas de obras seleccionadas: 

desenho geométrico, plantas (folhas) e rosto humano para serem utilizadas no ensino do 

desenho à mão livre; 12 - Elementary perspective drawing478, aplicado no ensino da pers

pectiva, incluiu a projecção de sombras e reflexões; 13 - Human Figures ensina a forma de 

desenhar a figura humana e inclui papel para os alunos copiarem os exemplos dados ; 14 

- Elementary Freehand contém um conjunto de estampas com desenhos geométricos para 

serem copiados no mesmo tamanho ou em tamanho maior sem a ajuda de instrumentos e 

ainda instruções gerais para a execução dos desenhos. As estampas apresentadas consis

tem em formas simples, na maioria retiradas das colecções japonesas, úteis na educação da 

vista, ensinando as medidas das linhas e dando liberdade aos iniciados em desenho à mão 

livre na formação das curvas, ao mesmo tempo que podem ser aplicadas em ornamentos 
480; 15 - Human Figure, Elementary, Hands; Feet compreende desenhos sobre mãos e pés 

472 DELAISTER. Louis - Cours Complet de dessin linéaire gradué et progressif. Paris: Gauthier - Villars, Imprimeur-Libraire, I885, Ar
quivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
473 CHABAT, Pierre - Éléments de construction, servent à l'enseignement du dessin linéaire dans les écoles. Paris: A. Jaily Autographe 
Imprimeur, 1874, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
474 TAEYE, Louis de - Traité général de l'enseignement des arts du dessin. Louvain: D. A. Peeters - Ruellens, 1880, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
475 ANDEL, Anton (Prof.) - Das Polychrome Flachornament. Em Lehrmittel fur das elementare Zeichen - Unterricht in Real - und Gewer
beschulen. Wien: Duck und Verlag von R. V. Waldheim, 1880, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
476 ANDEL, Anton (Prof.) - Grundzùge der ornamentalen Formenlhre. Zweiter Band Das Polychrome Flachornament. Wien: Duck und 
Verlag von R. V. Waldheim, 1880, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
477 Morceaux choisis pour le dessin à main levée à l'usage des écoles industrielles inférieures d'Hungrie. Budapest: Imprimeur Charles 
Louis Pasner, 1882, Cahier I, II, III, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4™ CARTLIDGE, S. J. - Elementary perspective drawing, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son, 1884, Part I, 
II, III, IV, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4?" POYNTER, Edward 5. -Human Figures, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son publishers,[s.d.], Book I, 
Book II, Book III, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4X11 POYNTER , Edward J. - Elementary Freehand, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son publishers, [s.d.], 
Book 1, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 

113 



em várias posições e de todos os elementos que compõem uma mão e um pé. Nestes dois 

volumes, os desenhos apresentados foram executados pelos alunos da National Art Training 

School South Kensington sob a supervisão de Edward J. Poynter481; 16 - Études d'Enfants 

Applicables à la Composition de Sujets Décoratifs482 tem o carimbo do Instituto Industrial e 

Comercial do Porto e contém um conjunto de desenhos de crianças, corpos, rostos e com

posições com crianças; 17 - Freehand, First Grade483: os cinco volumes existentes contêm 

estampas de objectos pertencentes ao South Kensington Museum acompanhados de instru

ções para a execução do respectivo desenho; 18 - Freehand, First Grade, Plants4 4 encerra, 

nos seus seis volumes, desenhos para serem copiados em escala maior, com instruções 

gerais para a sua execução. Esta série de desenhos começa por apresentar formas simples 

de folhas, flores e frutos para depois partir para mais difíceis combinações, acompanhando 

assim o compasso do iniciante. As plantas que foram seleccionadas têm formas simples e 

eram susceptíveis de tratamento decorativo. Estes exemplares serviam também para o es

tudo do desenho ornamental; 19 - Freehand - Second Grade485: os dois volumes existentes 

têm estampas com desenhos de ornamentos para serem copiados em escala maior; 20 -

Farbige Elementar - Ornamente von aufsteigender Schwierigkeit fur Schulen und zum 

Selbstunterricht486 contém ornamentos elementares coloridos de dificuldade crescente; 21 -

Stufengang des elementaren Ornamentszeichnens mit Kolorier - und Komponier Ubungen 

ensina a progressão do desenho ornamental elementar com exercícios de cor e composição; 

22 - Vorbildersammlung fur das Elementar - Freihandzeichnen, mit besonderer Berucksichti-

gung des Gewerblichen Ornamentzeichnens 488 possui um conjunto de modelos com dese

nhos geométricos, desenhos de motivos florais e desenhos de estilização florais para serem 

aplicados no ensino do desenho à mão livre elementar, com particular consideração pelo 

desenho ornamental industrial; 23 - Wandtafeln fur den Zeichnenunterricht in Gymnasien und 

481 POYNTER, Edward J. - Human Figure, Elementary, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son, [s.d.], Book 
III - Hands; Book IV - Feet, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
482 MEYER, E. - Études d'Enfants Applicables à la Composition de Sujets Décoratifs. Bruxelles: E, Lyon - Claesen Éditeur,[s.d.], Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
4X3 POYNTER, Edward J. -Freehand. First Grade, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son, publishers,^.d.], 
Book I, Book II, Book III, Book V, Book VI, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, 
Porto. 
41,4 POYNTER. Edward J. - Freehand, First Grade, Plants, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son, publishers, 
[s.d], Book 1, Book II, Book III, Book IV, Book V, Book VI, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensi
no Artístico, Porto. 
485 POYNTER, Edward J. - Freehand - Second Grade, Poynter's South Kensington Drawing-Book. London: Blackie & Son, publishers, 
[s. d.], Book I, Book IV, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
486 SCHULZE, Henrich- Farbige Elementar - Ornamente von aufsteigender Schwierigkeit fiir Schulen und zum Selbstunterricht. Leipzig: T. 
O. Weigel, 1885, Erster Teil, Zweiter teil, Dritter Teil, Vierter Teil, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
487 LUDWIG, Martin - Stufengang des elementaren Ornamentszeichnens mi! Kolorier - und Komponier Ubungen. Leipzig: Verlag Von L. A. 
Seemann, 1887, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
41,8 GRAEF, George - Vorbildersammlung fiir das Elementar - Freihandzeichnen, mit besonderer Berucksichtigung des Gewerblichen Orna
mentzeichnens. Leipzig: Verlag von E. A. Seeman, 1886, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
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Realschulen 489 apresenta um conjunto de quadros parietais com motivos geométricos para 

o ensino do desenho nos liceus e escolas técnicas; 24 - Wandtafeln fur den Unterricht im 

Elementar - Freihandzeichnen in Volksschulen und Gewerblichen Fortbildungsschulen 490 

tem 20 quadros parietais com o tamanho de 64:84 cm, para o ensino de desenho à mão livre 

elementar. Esses quadros são constituídos principalmente por figuras geométricas; 25 -

Farbige Vorlageblàtter49^ contém um conjunto de quadros parietais coloridos para uso no 

ensino do desenho à mão livre; 26 - Vorlagen fur den Handfertigkeitsunterricht492 possui 

doze quadros parietais com motivos decorativos para aplicação em mobiliário; 27 - Muster-

blàtter fur technische Schulen 493 mostra um conjunto de quadros parietais com modelos 

para serem utilizados nas escolas técnicas; 28 - Vorlageblàtter fur den Unterricht im Maschi-

nenzeichnen 494 apresenta quadros parietais para serem utilizados no ensino do desenho de 

máquinas; 29 - Blatter, Blumen & Ornamente auf der Grundlage einfacher geometrischer 

Formen 495 contém folhas, flores e ornamentos na base de formas geométricas simples, 68 

modelos para o ensino de desenho à mão livre; 30 - Les Travaux Manuels, guide pratigue 

des Travaux 496 tem uma introdução onde é explicado aos professores o método de ensino 

do desenho através do uso de ardósias quadriculadas (método stigmográfico). Para o curso 

preparatório apresenta um conjunto de exercícios com vista ao desenvolvimento da destreza 

manual: cartões em forma de sólidos geométricos; construção de objectos de cestaria; mo

delação - reprodução de sólidos geométricos muito simples. Para o curso médio apresenta: 

construção de objectos de cartão revestidos com desenhos coloridos feitos em papel de cor; 

pequenos trabalhos em fio de ferro; combinação de fio de ferro e de madeira; modelação -

ornamentos simples de arquitectura e noções sobre os utensílios mais usuais. Tudo isto 

acompanhado de 650 gravuras explicativas; 31 - Messzeichenhefte mit Vorzeichnungen 

m SCHICK, Emile - Wandtafeln fur den Zeichneminterricht in Gymnasien und Realschulen, I. Leipzig: Verlag von E. A. Seeman, 1887, 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4'"' GRAEF, George - Wandtafeln fur den Unterricht im Elementar - Freihandzeichnen in Volksschulen und Gewerblichen Fortbildungsschu
len. Leipzig: E. A. Seeman, 1887, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4"' DEDITENS, C - Farbige Vorlageblàtter. Leipzig: Verlag Von E. A. Seemann, 1883, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
m Vorlagen fur den Handfertigkeitsunterricht. Leipzig und Berlin: Verlag von E A. Seemann, Erste Sammlung, 1889, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4y3 SCHOENLAUB, Jof. - Musterblãtter fiir technische Schulen. Munchen und Leipzig: Drud Von R. Oldenbourg, 1883, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4"4 WEINER, Josef - Pompei, Nuovi Scavi Casa dei Vetti. Wien: Verlag Von R.V. Waldheim, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares 
dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
m HERDILE, E. - Blatter, Blumen & Ornamente auf der Grundlage einfacher geometrischer Formen, 68 Vorlangen fur ben Anterricht im 
Freihandzeichnen an Knaben und Madchen - Schulen mit hinleitung auf das Mufterzeichnen an Induitrielchulen. Stuttgart: Verlag von Schrei-
ber, 1890, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4'"' DUMONI, G. e PH1LIPON, G. - Les Travaux Manuels, guide pratique des Travaux. Paris: Librairie Larouse, [s.d.]. No interior do livro 
está escrito «veio para a Escola em 3 de Novembro de 1893», Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensi
no Artístico, Porto. 
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(Vorstufe des Freihandzeichnens)497 destinava-se ao ensino da classe preliminar do dese

nho à mão livre e era constituído por cadernos de desenho que exibiam desenhos geométri

cos em papel quadriculado com medidas; 32 - Handfertigkeitsvorlagen der Leipziger Schuler-

werkstatt 498 contém um conjunto de modelos, construções de sólidos geométricos, para o 

desenvolvimento da destreza manual utilizados nas oficinas escolares de Leipzig; 33. - Flin-
499 

zers Zeichnenhefte, fur Schuler und Liebhaber des Zeichnens Ornamentzeichnen : estes 

cadernos de desenho de Flinzer destinados a alunos e amantes de desenho de ornato de

vem ter sido muito utilizados na escola. Aí encontramos elementos decorativos vegetais, 

estilizados e constituição de bandas e composições a partir de estilização de folhas; 34 -

Elementar - Ornamente, fur den Unterricht im Freihandzeichnen, in Real & Gewerbeschulen 
500 encerra ornamentos elementares para o ensino do desenho à mão livre em escolas co

merciais e industriais e na Realschulen (Escola Real). Este livro foi utilizado na Escola no 1o 

ano do ensino do desenho ornamental, como está indicado no próprio livro; 35 - Stllisierte 
501 

Blumen aus alien Kunstepochen, fur das Frelhand - und Musterzeichnen apresenta es

tampas com flores estilizadas de todas as épocas artísticas para serem utilizadas no dese

nho à mão livre e de modelo. Este livro deve ter sido muito usado na escola, uma vez que a 

tradução está inscrita no índice das gravuras; 36 - Der Zeichenunterríchtlehrmittel -

Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunterrichts502 possui uma colecção de 

estampas para o ensino do desenho e deve ter-se tirado muito partido dele na escola;37 -

Rayz - Atlas Ku-lónõs Tekintettel a Nõk Rayztam Tásàra503 com estampas para o ensino do 

desenho de flores e estilizações; 38 - La plante et ses applications ornementales504 é uma 

obra interessante para o ensino da composição. Os exemplos que mostra partem do dese

nho do natural de uma flor, depois passa a exemplificar, em duas estampas propostas, a 

estilização dessa mesma flor e, posteriormente, é apresentada uma estampa com uma pro

posta de composição. Exactamente a mesma técnica que muito mais tarde Adolfo Faria de 

4"7 SIOPPEL. V. - Messzeichenhefte mit Vorzeichnungen (Vorstufe des-Freihandzeichnens Messzeichenhefte mit Vorzeichnungen (Vorstufe 
des Freihandzeichnens), Nach der mmist, Anweisung vom 20. Mai 18S. Hanan: Verlag der Hotbuchlandlung von G. M. Alberti, [s.d.], 
Erster Heft, Zvveiter Heft; Dritter Heft; Vierter Heft. Embora nao tenha a data da impressão mas como foi mandado elaborar por ordem do 
ministro de 20 de Maio d'el887, a data da impressão deve aproximar-se desta. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Espe
cializada de Ensino Artístico, Porto. 
4"s Handfertigkeitsvorlagen der Leipziger Schulerwerkstatt. Leipzig: Gelbftverlag der Heransgeber, I885, Arquivo da Escola Secundaria 
Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
4W Flinzers Zeichnenhefte, fur Schuler und Liebhaber des Zeichnens Ornamentzeichnen. Leipzig: Verlag Von Velhagen & Klasmg, 1880, 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
'"" HERDILE, Edward - Elementar -Ornamente, fur den Unterricht im Freihandzeichnen, in Real A Gewerbeschulen. Stuttgart: Verlag Von 
Willielm Nitzschke, Fiinfte Autlaae, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico. Porto. 
501 HERDILE, Edward - Stllisierte'Blumen aus alien Kunstepochen, fur das Freihand - und Musterzeichnen. Stuttgart: Verlag Von F. Loewe, 
Zweite Autlaae, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
502 Der Zeichenunterríchtlehrmittel - Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunterrichts. Berlim: Verlag Wendler,[s.d.], Arqui
vo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
503 LACHENMAYER J.F. - Rayz - Atlas Ku-lônòs Tekintettel a Nõk Rayztam Tásàra. Budapesten: Posner K.aroly Lajos, 1883, 1 a VIII Fiizet, 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
5114 GRASSET, Eugene - La plante et ses applications ornementales.Pans: Librairie Centrale des Beaux-Arts, E. Lévy Editeurs, [s.d.], Ar
quivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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Castro irá propor, nos seus livros, para o ensino do desenho; 39  L'Ornementation fleurie 

compositions
 505 tem uma série de vinte e quatro estampas, com composições ornamentais 

elaborados com flores; 40  La Flore Décorative
506 com gravuras com flores; 41  Flore Pitto

resque, Croquis d'Après Nature
507

; 42  Morceaux Choisis à l'Usage des Écoles des Profes

sions Artistiques
 508 compreende um conjunto de estampas, com desenhos vários, para se

rem usadas como exemplo de ornamentos; 43  Ornamente  Zeichnen fur Burger  Gewer

beschulen
 509 contém um conjunto de estampas de desenhos de ornamentos a utilizar em 

escolas básicas e industriais; 44  Dessin et modèles, la sculpture décorative (Statues 

groupes  Bas  Reliefs)
510

; 45  Moulages de Sculptures des Styles Louis XIV, Louis XV, 

Louis XVI
511

: estes modelos eram acompanhados por uma escala de execução para facilitar 

nova cópia e interpretação. Este livro tem o carimbo da Escola de Arte Aplicada Soares dos 

Reis, mas também deve ter sido usado na Escola Faria Guimarães, uma vez que nela exis

tem alguns desses modelos em gesso; 46  Peter Voegler II, Stuckfabrik apresenta um con

junto de fotografias de gessos da fábrica de estuques Voegler.
512

; 47  Portefeuille des Arts 

Décoratifs
 513 publicado sobre o patrocínio da Union Centrale des Arts Décoratifs; 48  Or

namentzeichnen  fur Burger  und Gewerbeschulen zusammengestellt
5
™ tem um conjunto 

de estampas para o ensino do desenho de ornamento nas escolas regulares industriais;49 

Niello  Arbeiten
 515 com um conjunto de estampas com motivos góticos; 50  Sammlung Mi

ttelalterlicher Ornamantik in geschichtlicher und systematischer Anordnung
5
^

6 mostra urna 

colecção de estampas de ornamentos da Idade Média, historicamente organizada; 51 

m PICARD Adolphe • L'Ornementation fleurie compositions. Paris: A. Calavas, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. Existe um outro volume igual a este com o carimbo da Escola de Arte Aplicada Soares dos 
Reis. 
5'"' LAMBERT. Henry  La Flore Décorative. Paris: A. Calavas Éditeur, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola 
Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
s"7 MULLER, E  Flore Pittoresque, Croquis d'Après Nature. Paris: Armand Guérinet Éditeur des Musées Nationaux, [s.d.], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
50* Morceaux Choisis à I 'Usage des Écoles des Professions Artistiques. Budapest: [mprimierie Charles Louis Posner, 1882, Cahier I e Cahier 
II, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
im SCHURTH, Ernst Ornamente  Zeichnen fiir Burger  Gewerbeschulen. Karlsruhe: Druck und Verlag von J. Veith, [s.d.], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
5I" BAUZON , M. Louis  Dessin et modeles, la sculpture décorative (Statues  groupes  Bas  Reliefs). Paris: J. Rouam & Cie Editeurs, 
Bibliothèque de la gazette des BeauxArtsis. d], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico. 
Porto. 
 " Moulages de Sculptures des Styles Louis XIV Louis XV. Louis XVI. Paris: Armand Guérinet éditeur.[s.d.]. Arquivo da Escola Secundaria 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
512 Peter Voegler II. Stuckfabrik. Mombagh bei Mainz: [s.n.; s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
5,3 CHAMPEAUX, A. de  Portefeuille des Arts Décoratifs. Paris: A. Calavas Éditeur, 1890, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
■,14 ZEICHENSCHULE, Allgemeine Ornamentzeichnen fiir Burger  und Gewerbeschulen usammengestellt. Kalsruhe: Druck und Verlag 
von J. Veith, [s. d.], 9o Heft, 10° Heft e 11° Heft, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
515 NielloArbeiten. Berlim: Lith. Anst. V. L. Kraatz, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
316 UNGEWITTER, G. G.  Sammlung Mittelalterlicher Ornamantik in geschichtlicher und systematischer Anordnung. Leipzig: T. O. Wei

gel, neue atisgabe. 1865, Erste Lierèrung, Dritte Lietérung e Vierte lieferung, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Espe

cializada de Ensino Artístico, Porto. 
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L'ornement Polychrome5U corn 100 estampas a cores e douradas com cerca de 2 000 moti

vos decorativos de todos os estilos de Arte Antiga e Asiática; Idade Média; Renascença; séc. 

XVII e séc. XVIII; 52 - L'ornement Polychrome5^8 encerra 120 estampas a cores e douradas 

de arte antiga e asiática, Idade Média, Renascença, séc. XVII, séc. XVIII e séc. XIX. Estes 

dois volumes apresentam, além das estampas, uma recolha histórica e informações explica

tivas; 53 - Ornament-vorlagen fur Gewerbliche Fach - und Fortbildungsschulen5^ com um 

conjunto de estampas de modelos de ornamentos; 54 - Ornementation usuelle de toutes les 

époques dans les arts industriels et en architecture520 mostra um conjunto de estampas com 

ornamentos aplicados às artes industriais e à arquitectura. Estes volumes revelam sinais de 

muito manuseamento; 55 - Die Gewerbehalle, Organ fur den Fortschrittin alien Zweigen der 

Kunstindustrie 521 apresenta um conjunto de estampas que foram muito utilizadas na escola; 

56 - Gewerbehalle Organ fur den Fortschritt in alien Zweigen der Kunstindustrie522: cada 

edição tem um conjunto de estampas para o desenvolvimento de todos os ramos da indús

tria artística; 57 - Gewerbehalle 523: o exemplar editado em 1879 tem quadros de pintores 

famosos e o de 1880, de pintores espanhóis, como Velasquez, Goya, entre outros; 58 -

Fantaisies Décoratives 524; 59 - La sculpture décorative moderne 5'5 com um conjunto de 

fotografias de esculturas decorativas de alguns artistas da École Boullé e da École de l'Union 

Centrale des Arts Décoratifs; 60 - Muster - Ornamente aus alien Stillen in historischer 

Anordnung 526 contém um conjunto de modelos de ornamentos de todos os estilos obede-
527 

cendo a uma ordenação histórica; 61 - Der Decor, Zierungen fur's Kunstgewerbe com um 

conjunto de ornamentos para a indústria artística; 62 - Grossherzogliche Badische Kuns-

í l 7 RACINET, M. A. - L ornement Polychrome. Paris: Firmin Didot & Cie, lJ série, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
Sl8 Id. Ibid., deuxième série, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico. Porto. 
, l" MOSER, Ferdinand -Ornamentvorlagen fiir Gewerbliche Fach - und Fortbildungsschulen. Leipzig: Verlag von E.A. Seemann, I885, Io 

Helft. Existem ainda os 2o Helft; 3° Helft e 4o v 5° Helft, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
í2" PFNOR. Rodolphe - Ornementation usuelle de toutes les époques dans les arts industriels et en architecture. Paris: La Librairie Artistique, 
I866-I867. Existe ainda um outro volume com a data de 1867-1868, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
521 FIFENLOHR Ludwig e WEIGLE, Carl -Die Gewerbehalle, Organ fur den Fortschritt in alien Zweigen der Kunstindustrie. Stuttgart: 
Verlag Von J. Engelhom. São dois exemplares, um datado de 1885 e outro de 1886. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
í22 FIFENLOHR Ludwig und WEIGLE, Cari -Gewerbehalle. Organ fur den Fortschritt in alien Zweigen der Kunstindustrie. Stuttgart: 
Verlag Von J. Engelhom, 1887; Lieferung 1 a 12 (1888); Lieterung 1 a 12 (1889); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
523 Gewerbehalle. Sttuttgart: Verlag von J. Engelhom , 1879 e 1880, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
524 HABERT-DYS, J. - Fantaisies Décoratives. Paris: Librairie de l'art, [s. d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
í25 RAPIN, Henri - La sculpture décorative moderne. Paris: CH. Moreau Éditeur, 3ème série, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares 
dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"* Muster - Ornamente aus alien Stillen in historischer Anordnung. Stuttgart: Verlag Von J. Engelhom, Zweite auflage,[s. d ] , Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
527 Der Decor. Zierungen fur's Kunstgewerbe. Wien und Leipzig: Friedr. Wolfrum & Co, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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tgewerbeschule in Karlsruhe Ornamentale Formenlehre
528

: tratase de uma compilação sis

temática do mais importante da área do ornamental, destinado ao ensino das formas orna

mentais da Escola de Arte Aplicada do GrãoDuque em Karlsruhe. Esta compilação é consti

tuída por 26 cadernos (os existentes na escola) com estampas que parecem ter sido muito 

usadas na escola e que poderão ter influenciado a execução de alguns dos gessos nela 

existentes; 63  Portefeuille des Arts Décoratifs
5
™ exibe o carimbo da Escola de Arte Aplica

da Soares dos Reis; 64  Flachornamente im Stil der deutschen Renaissance ais Schulvorla

gen und zum praktischen Gebrauch
530 tem ornamentos planos ao estilo da renascença ale

mã para utilização prática como projecto escolar; 65  Photographien fur Kunst und Industrie, 

Ornamente u. Figuren
5
^ com fotografias de ornamentos e figuras para a arte e indústria;66 

 Gothisches Musterbuch
 532 contém modelos góticos; 67  Ornements des arts et métiers 

des Slaves du Sud
533 tratase de um conjunto de ornamentos utilizados nas artes e ofícios 

eslavas; 68  Ornamente & Motive des Rococostiles aus deutschen Kunstdenkmãler nach 

der Natur gezeichnet und herausgegeben
534 com estampas de monumentos artísticos ale

mães com ornamentação e motivos do estilo Rococó, desenhados a partir da natureza;69 

La peinture décorative, dessins et modèles
525 mostra gravuras da Antiguidade, do séc. IX a 

XVI, do séc. XVII, do séc. XVIII, do séc. XIX, da China e do Japão;70  Die Kunst in Wien, 

unter der Regierung Seiner Kaiserlich Kõniglich Apostolischen Majestát, Franz Joseph I ~ 

apresenta um conjunto de estampas da arte em Viena, no reinado de Francisco José I; 71 

L'Histoire de l'art en tableaux
537

; 72  Originalzeichnungen deutscher Meister des sechzehn

ten Jahrhunderts
 538 com um conjunto de desenhos originais de mestres alemães do séc. 

XVII; 73  Pompei, Nuovi Scavi Casa dei Vetti
539 com gravuras de pinturas de Pompeia; 74 

" s MEYER Franz Sales Grossherogliche Badische Kunstgewerbeschule in Karlsruhe Ornamentale Formenlehre. Leipzig: Verlag Von E." 
Seemann, Heftl ; 2; 3; 4; 5 (1883) Heft 6; 7; 9; IO; II; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 23; 24 (1885) Heft 25; 26; 27; 28; 29; 30 (Í886), Arqui

vo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
3M CHAMPEAUX, A. de  Portefeuille des Arts Décoratifs. Paris: A. Calavas Éditeur, 1889, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
■'" LUTHMER, F.  Flachornamente im Stil der deutschen Renaissance ais Schulvorlagen und zum praktischen Gebrauch. Karlsruhe: Druck 
und Veria;: Von J. Veitli, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
531 Photographien fiir Kunst und Industrie, Ornamente u. Figuren, [s.l.rs.n.; s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola 
Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
í32 STAK D. und UNGEW1TTER, G.  Gothisches Musterbuch. Leipzig: TO. Weigel, [s.d], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
 Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
" 3 Ornements des arts et métiers des Slaves du Sud. Agram (Croatie): Édition par Felix Lay, Svezak XV (1881); Svezak XVI, XVII e XVIII 
(1882); Svezak XIX (1883); Svezak XX (1884); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, 
Porto. 
534 HALM, P.  Ornamente & Motive des Rococostiles ans deutschen Kunstdenkmãler nach der Natur gezeichnet und herausgegeben. 
Frankfurt: Verlag von Henrich Keller, 1887, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
535 ROGERMILES, ML  La peinture décorative, dessins et modèles. Paris: Bibliothèque de la gazette des BeauxArts, J. Rouam & Cie 
Éditeurs, [s. d] , Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"'' Die Kunst in Wien, unter der Regierung Seiner Kaiserlich Kõniglich Apostolischen Majestát, Franz Joseph 1. Wien: [s.n.; s.d.], Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
537 L Histoire de l'art en tableaux. Leipzig: E.A. Seemann Éditeur, 1879, Première partie et Seconde partie, Arquivo da Escola Secundaria 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
53* HEFNERALTENECK, J. H. V.  Originalzeichnungen deutscher Meister des sechzehnten Jahrhundert. Frankfurt: Verlag Von Hemrich 
Keller 1889, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"" Flore Pittoresque, Croquis d1 Après Nature. Napoli: Richter & Cie, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Espe

cializada do Ensino Artístico, Porto. 
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Originalskizzen spanischer Meister
540 tem esquissos originais de mestres espanhóis que 

fazem parte da colecção privada da princesa do Império Alemão e da Prússia; 75 Russis

che Kunst  und Gewerbe  Ausstellung inMoskau 1882
54

\ catálogo da Exposição de Indus

542 

tria e BelasArtes Russa realizada em Moscovo em 1882; 76  Klassischer Bilderschatz. 

apresenta obrasprimas da pintura clássica; 77  Arquivo de Preciosidades Artísticas Nacio

nais
 543

; 78  Illustrated Catalogue of Macfarlane's Castings
54

*; 79  L'Art Pratique, Recueil 

de Documents Choisis dans les Ouvrages des Grands Maîtres
545

; 80  LArt pour Tous, En

cyclopédie de l'Art Industriel et Décoratif
546

; 81  Extrait de l'Art pour Tous
 547

, desta série 

existem os seguintes volumes: Ornements Divers (125 planches); Décoration / Décorations 

Extérieures (60 planches); Sculpture  Bois et Ivoire (90 planches); Étoffes (65 planches); 

Sculpture  Pierre et Marbre (90 planches); Costumes (80 planches); Ferronnerie d'Art (60 

planches); Décorations Intérieures (120 planches); Bronzes d'Art (114 planches); Meubles 

d'Art (90 planches); Vases (40 planches); e uma pasta contendo 98 estampas diversas sem 

classificação nem capa; 82  Denkmàler italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum 

sechzehnten Jahrhundert
548

, colecção de três volumes onde são analisados os monumen

tos de pintura italiana desde o declínio da antiguidade até ao séc. XVII. Estes volumes con

têm apenas algumas gravuras exemplificativas; 83  Handbook to the Royal Academy and 

New Gallery Pictures
 549

; 84  Vorlagen fur den Arbeitsunterricht Holzbankarbeit
5t0 possui 

um conjunto de modelos para a aula de trabalhos práticos em madeira, com estampas expli

5411 Originalskizzen spanischer Meister. Berlim: Verlag Von Amsler & Ruthardt, 1885, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola 
Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
■4I Russische Kunst  und Gewerbe  Ausstellung in Moskau 1882 Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do 
Ensino Artístico. Porto. 
"42 REBER, Fv. BAYERDORFER, Ad.  Klassischer Bilderschatz. Milnchen: Kunst v. Wissenschapt. Existem os seguintes exemplares: 1 
Jahrang (Outubro 1888  Outubro 1889); II Jahrang (Outubro 1889  Dezembro 1889), IV Jalirang (1891). Existem ainda dois cadernos de 
Janeiro e dois de Dezembro de 1889 desta obra, na sua versão francesa, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada 
do Ensino Artístico, Porto. 
543 FERREIRA. Oliveira Arquivo de Preciosidades Artísticas Nacionais, [s.l.; s.n.; s.d.], Vol. 1, II e III. As gravuras estão assinadas e 
datadas de 1936 e 1937, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
í44 Illustrated Catalogue of Macfarlane's Castings. Glasgow: Walter Macfarlane & Co, Sixth Edition,[s. d.]. Vol I e Vol II, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
"S4S HIRTH, George  L 'Art Pratique, Recueil de Documents Choisis dans les Ouvrages des Grands Maîtres. Paris: Ducher & Cie, 1879. Da 
Art Pratique existem ainda mais sete volumes publicados em 1882, em1883, em 1885, em 1886, em 1887, em 1888 e em 1889, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
54'' L'Art Pour Tous, Encyclopédie de l'Art Industriel et Décoratif. Paris: A. Morel et Cie. Éditeur. Desta colecçiio existem os seguintes volu

mes: Première Année (1861); Deuxième Année (1862); Troisième Année (1863); Quatrième Année (1864); Cinquième Année (18651866); 
Sixième Année (18661867); Septième Année (18671868); Huitième Année (18681869); Neuvième Année (18691870); Dixième Année 
(18701871); Onzième Année (1872); Douzième Année (1873); Treizième Année (1874); Quatorzième Année (1875); Quinzième Année 
(1876); Seizième Année (1877); DixSeptième Année (1878); DixHuitième Année (1879); DixNeuvième Année (1880); Vingtième Année 
(1881); Vingt et Unième Année (1882); VingtDeuxième Année (1883); VingtTroisième Année (1884); VingtQuatrième Année (1885); 
VingtCinquième Année (1886); VingtSixième Année (1887); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do 
Ensino Artístico, Porto. 
S47 REIBER, A. e SAUVAGEOT, Claude  Extrait de l'Art Pour Tous. Paris: A. Morel et Cie. Editeurs, [s.d.], Arquivo da Escola Secun

dária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
í4* FÕRSTER, Ernest  Denkmàler italienischer Malerei vom Verfall der Antike bis zum sechzehnten Jahrhundert. Leipzig: T. O. Weigel, 
Erster Band (1870); Zweiter Band (1872); Dritter Band (1874); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
í4" FREDERICK, Bart Leighton Handbook to the Royal Academy and New Gallery Pictures. London: "Black & White" Publishing Com

pany, Limited, 1894, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"" NACHFOLG, Lithu Druckve, HANWITZ, J.  Vorlagen fur den Arbeitsunterricht Holzbankarbeit. Berlin: Selbstverlag V. Millier u. 
Fullgrat'., [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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ce t 

cativas e respectivos instrumentos a utilizar; 85  Le Mobilier Bresson ; Le Mobilier Pro

vençal
552

; Le Mobilier Normand
553

; Le Mobilier Alsacien
554

. Nestes livros é feito um levan

tamento e caracterização do mobiliário tradicional destas províncias, acompanhado de foto

grafias exemplificativas; 86  Einfache Mòbel im Charakter der Renaissance, Vorlagen fur 

Mõbeltischler, Gewerblichefach  und Fortbildungsschulen contém um conjunto de mode

los para móveis em estilo renascença, utilizado para o ensino de marceneiros e industriais 

especializados. Apresenta também desenhos de móveis em tamanho natural; 87  Traité 

Théorique et Pratique de L'Ebénisterie d'après Roubo
556 mostra um conjunto de modelos de 

todos os géneros e de todos os estilos, com planos, cortes e detalhes acompanhados de um 

texto histórico e explicativo; 88  Ancient and modem furniture and woodwork
5l7 tem um 

conjunto de ilustrações acompanhadas com um texto explicativo; 89  Atlas zu den Verzie

rungen aus kunstlichem Holze, ihre Herstellung und Verwendung fur den Zweck der Bau 

und Mòbeltischlerei
558 com um conjunto de estampas de ornamentos de madeira artística 

com indicações para o seu fabrico, utilizadas para o ensino da carpintaria de construção e 

marcenaria; 90  Le Petit Menuisier
 559

; 91  Musterbuch fur Mõbeltischler
560 encerra um 

conjunto de estampas com modelos para marceneiros. Este livro deve ter sido muito utiliza

do na escola, dado o manuseamento que as estampas demonstram; 92  Musterzeichnun

gen von Mõbelverzierungen und Holzschnittarbeiten
561 compreende desenhos de modelos, 

em tamanho natural, de ornamentos para móveis e trabalhos de talha em vários estilos; 93 

Meisterwerke der Holzschneidekunst
562

, obrasprimas de talha com um total, nos onze vo

lumes, de 132 estampas; 94  Bautechnische Vorlageblãtter fur Maurer, Zimmerleute, Bau

■' GERMAIN, Alphonse  l e Mobilier Bresson, Collection de l'Art Régional en France. Paris: Ch. Massin & Cie Éditeurs, 1925, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
332 ALGOND, Henri  Le Mobilier Provençal, Collection de l'Art Régional en France. Paris: Ch. Massin & Cie Éditeurs,[s.d], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
333 LÉON, Le Clerc  Le Mobilier Normand, Collection de l'Art Régional en France. Paris: Ch. Massin & Cie Éditeurs, [s.d.], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
554 GÉLIS. Paul  Le Mobilier Alsacien, Collection de l'Art Régional en France. Paris: Ch. Massin & Cie Éditeurs,[s.d.], Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

33 STORCK. Josef  Einfache Mòbel im Charakter der Renaissance. Vorlagen fur Mõbeltischler, Gewerblichefach  und Fortbildungsschu

len Wien: Lehmann & Wentzel, Zweite ausgabe. I875, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
336 Traité Théorique et Pratique de L'Ebénisterie d'après Roubo. Paris: Librairie Artistique, Industrielle et Littéraire, divulgado por Martin 
Cancro, Madrid, [s.d.]. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
337 POLLEN, John Hungerford  Ancient and modern furniture and woodwork. London: Chapman and Hall, limited, 1875, Arquivo da Escola 
Secundaria Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
33,1 SCHMIDT  Atlas zu den Verzierungen aus kunstlichem Holze. ihre Herstellung und Verwendung fur den Zweck der Bau  und Mòbeltis

chlerei. Weimar: Verlag von Bernhard Friedrich Voigt, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
339 GENTY, Jean  Le Petit Menuisier. Paris: E. Bernard & Cie, Imprimeurs  Éditeurs, première partie (1895) et deuxième partie (1896), 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
3611 Musterbuch fur Mõbeltischler. Stuttgart: Verlag Von J. Engelhorn, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Espe

cializada de Ensino Artístico, Porto. 
561 GRAEFT, August  Miisterzeichnungen von Mõbelverzierungen und Holzschnittarbeiten. Weimar: Bernhard Friedrich Voigt, Erste Liepe

rung (1875); Dritte Lietèrung (1877); Vierte Lierèrung (1878); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
362 MARK., J.  Meisterwerke der Holzschneidekunst. Leipzig: Verlagsbuchhanslung Von J.J. Weber. Esta é obra é constituída por XI volumes 
publicados entre 1880 e 1889. 

121 



tischler, etc. 563 composto por folhas de modelos técnicos de construção para trolhas, mar

ceneiros, carpinteiros e outros, também aplicados ao ensino em escolas de comércio e in

dústria; 95 - Renaissance Móbel im Charakter des XV und XVI Jahrhunderts564 composto 

por um conjunto de modelos renascentistas dos séculos XV e XVI; 96 - Vorlagen - Werk zur 
565 

Stilischer Ausbildung von Mõbelschreiner, Tapezierer, Dekorateuren, und zum Gebrauch 

com um conjunto de trabalhos de projecto para a formação estilística de trabalhadores de 

mobiliário, tapeçaria, decoradores e uso comum; 97 - Entwuríe zu Hausindustriellen Objecten 

der Holzdrechslerei566 mostra projectos para a construção de objectos de indústria caseira 

da tornearia em madeira; 98 - Meisterwerke der Holzschneidekunst567 com obras-primas de 

talha artística; 99 - Ornamente der Holzsculptur von 1450 bis 1820 aus dem Bayrischen Na

tional - Museum 568 tem ornamentos de escultura em madeira (talha) desde 1450 a 1820, 

pertencentes ao Museu Nacional da Baviera; 100 - Kerbschnitt - Vorlagen der Hohenfelder 

Schulerwerkstatt569 possui um conjunto de 14 estampas com elementos decorativos em 

madeira, da oficina escolar de Hohenfelder. Estas estampas revelam sinais de muito manu

seamento; 101 - L'Art Pratique du Tapissier570 com um conjunto de desenhos de móveis e 

de jogos de tapeçarias; 102 - Moderne Dekoration, Reihe B, Flàchenmuster fur Tapete, Stoff 

und Druck 571 apresenta um conjunto de estampas de tiras e superfícies padrão a utilizar na 

decoração de tapetes, tecidos e estampagem; 103 - Studio des Arts Décoratifs, Broderies -
cyn 573 

Tissus ; 104 - Ideen zu Neuen Schaufenstern, Warenauslagen und Ladenvorbauen 

com um conjunto de estampas com ideias para construir vitrinas, armazéns e lojas 

(elementos arquitectónicos); 105 - Treppenwerk fur Architekten, Zimmerleute und Tischler, 

sowie fur Baugewerk und Gewerbeschulen mostra um conjunto de estampas que consti-

"'' SCHMIDT, Hermann Ritter Von und, RIEWEL, Karl - Bautechnische Vorlageblátterfitr Maurer, Zimmerleute, Bautischler, ele. Wien: 
Lehmann & Wentzel, I88l, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
V'4 AVANZO, Dominik - Renaissance Mõbel im Charakter des XV und XVI Jahrhunderts. Wien: Verlag Von Cari Graeser, I Abtheilung 
(I884); II Abtheilung (1885); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
>M GLÕCKLER, C. - Vorlagen - Werk zur Stilischer Ausbildung von Mõbelschreiner. Tapezierer. Dekorateuren. und zum Gebrauch. 
Stuttgart: Verlag Von Wilhelm Nitzschke, Erste Lieterung, 1876, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do 
Ensino Artístico, Porto. 
'** AVANZO, Dominik - Entwúrfe zu Hausindustriellen Objecten der Holzdrechslerei. Wien: Verlag Von Cari Graeser, 1884, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
'" Meisterwerke der Holzschneidekunst. Leipzig: Verlag Von J.J. Weber, 1889 e 1892, Band XII, XIII e XIV, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
M HEFNES " MTENEK, J. H. - Ornamente der Holzsculptur von 1450 bis 1820 aus dem Bayrischen National - Museum. Frankfurt am 
Main: Verlag Von Henoch Keller, 1881, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
5<w DOLLERS - Kerbschnitt- Vorlagen der Hohenfelder Schulerwerkstatt. Hamburg: [s.n.], 1889, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
370 VERDELLET, J. - L'Art Pratique du Tapissier. Paris: Librairie Spéciale des Arts Industriels et Décoratifs, [s.d.], Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
571 Moderne Dekoration. Reihe B, Flàchenmuster fitr Tapete. Stoff und Druck. Stuttgart: Julius Hoffmann Verlag, [s.d.], Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
572 SAROKINE, N. - Studio des Arts Décoratifs. Broderies - Tissus. Paris: Armand Guérinet, Librairie d'Art Décoratif, [s.d.], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
-T' KÕNIG, Andrea - ldeen zu Neuen Schaufenstern. Warenauslagen und Ladenvorbauen. Weimar: Bernhard Friedrich Voigt, 1866, Arqui
vo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
,74 BEHSE, W.H. - Treppenwerk fur Architekten. Zimmerleute und Tischler. sow le fur Baugewerk und Gewerbeschulen. Weimar: Bernhard 
Friedrich Voigt, 1876, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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tuem uma dissertação exaustiva sobre a construção de escadas para arquitectos, carpintei

ros e marceneiros, bem como para construtores civis e escolas industriais. Inclui não só a 

construção de escadas como corrimões e colunas de suporte de corrimões; 106  Zeichnun

575 

gen zu Schaufenstern, Warenauslagen und Ladenvorbauen com estampas com dese

nhos para projectos de montras, armazéns e lojas com os necessários pormenores 

(elementos arquitectónicos) e textos de esclarecimento; 107  Moderne Wand  und Decken

dekoration
 576

, conjunto de estampas com modelos de decoração moderna para paredes e 

tectos; 108  Wiener Neubauten in den modernen Stilarten
5
'
7 contém um conjunto de 65 

fotografias de fachadas e interiores de edifícios, com indicação do local onde foram edifica

dos e referência aos arquitectos ou mestresdeobras; 109  Wiener Neubauten im Stile der 

Secession
 578 tem 65 fotografias de fachadas de edifícios e de ornamentos de interiores, com 

indicação dos locais onde foram edificados e respectivos arquitectos e mestresdeobras; 

110  Wiener Neubauten im Stile der Secession
579 possui 63 fotografias de fachadas de edi

fícios e de ornamentos interiores, explicitando os locais onde foram edificados e respectivos 

arquitectos ou mestresdeobras; 111  Budapester Neubauten
 5Í0 com 65 fotografias de fa

chadas de edifícios e de ornamentos interiores, com referência aos locais onde foram edifi

cados e respectivos arquitectos; 112  Malerische Innerãume moderner Wohnungen in Au

fnahmen nach der Natur
58

'
1 apresenta fotografias de espaços pictóricos de habitações mo

dernas; 113  Journal Manuel de Peintures
582

: um conjunto de estampas para serem aplica

das na decoração de monumentos, apartamentos, armazéns, lojas, etc.; 114  Farbige 

Raumkunst
583 contém oitenta estampas coloridas de projectos de interiores elaborados por 

modernos arquitectos de interiores; 115  Musterbuch fur Bildbauer
584 com modelos para 

construtores de imagens e uma colecção de desenhos em todos os estilos. Este livro de mo

delos serviu de inspiração para alguns dos trabalhos feitos na escola; 116  Album fur 

■7? STEGMANN, C.  Zeichmmgen zu Schaufenstern, Warenauslagen unci Ladenvorbauen. Weimar: Bernhard Friedrich Voigt, 1864, Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
576 Moderne Wand  und Deckendekoration. Stuttgart W. Hansabau: Ankerbuchhandlung G.M.B.H., [s.d.], Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
í77 Wiener Neubauten in den modernen Stilarten. Wien:, Verlag von Anton Schroll & Cie, IV série, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"* Wiener Neubauten im Stile der Secession. Wien: Verlag von Anton Schroll & Cie, Zweite serie, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
579 Wiener Neubauten im Stile der Secession, [s.l.; s.n.; s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
5*" Budapester Neubauten. Wien: Anton Schroll & Cie, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de 
Ensino Artístico, Porto. 
5M CUTHMER, Ferdinand Malerische Innerãume moderner Wohnungen in Aufnahmen nach der Natur. Frankfurt am Main: Verlag Von 
Heinrich Keller, Zweite Serie (1886), Erfte Serie (1890), Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino 
Artístico, Porto. 
582 CHABAT, Pierre Journal Manuel de Peintures. Paris: Librairie des Imprimeries Réunies, Troisième série, 188687, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
?*3 HOFFMANN, Herbert  Farbige Raumkunst. Stuttgart: Verlag Julius Hoffmann, 1935, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
5,4 Musterbuch fur Bildbauer, eine Sammlung Von Grabmãlern, Kaminen, plastichen. ornamenten. etc., ans alien stilen. Stuttgart: Verlag Von 
J. Engelhorn, [s.d.], Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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585 Frauenarbeit mostra um conjunto de estampas para trabalhos femininos; 117 - Vorlagen 
586 fur Lederschnittarbeiten com modelos para trabalhos de corte em couro; 118 - Originale 

.587 Entwûrfe fur Geschnittene und Gepunzte Altdeutsche Lederarbeiten encerra um conjunto 

de projectos originais para trabalhos em couro cozidos e ponteados e considerações sobre a 

técnica de queimar madeira e couro; 119 - Vorlagen - Werk zur Stilischer Ausbildung von 

Gold, Silber und Bronce - Arbeitern, Graveuren, Modelleuren, Ciseleuren, etc588 tem traba

lhos de projecto para a formação estilística de trabalhadores de ouro, prata e bronze, mode-

ladores, gravadores e cinzeladores; 120 - Ornements Estampés & Repoussés, Zinc, Cuivre, 

Tôle & Plomb, Album E. Coutelier589; 1 2 1 - 0 Auxiliar do Fabricante d'Ourivesaria 590 corn 

um conjunto de tabelas e explicações sobre o ouro e a prata, as ligas, o emprego de soldas, 

etc.; 122 - Formulário do Ourives Relojoeiro dourador esmaltador59^. mais de 500 fórmulas, 

cálculos, processos e tabelas de grande utilidade para aquelas indústrias; 123 - Auxiliar de 

Ourives e Relojoeiro, Miscellaneo de Cálculos, Tabeliãs e várias receitas úteis a estas indús

trias 592; 124 - Algumas Indicações sobre a Arte de Dourar592; 125 - Die Graphischen Kúnste 
594 ; 126 - Musterbuch fur Graphische Gewerbe595 apresenta um conjunto de desenhos de 

modelos para artes gráficas; 127 - Cours d'aguarelle 

Nos arquivos da Escola existe ainda um vasto conjunto de Revistas, de que apenas 

referiremos aquelas que demonstram ter sido mais consultadas, a saber: La ilustración Es-

panola Y Americana 597; Art et Décoration 598; Revue des Arts Décoratifs5"; Le Japon Artis

tique 60°; Le Guide Artistique 601; The Connoisseur502 e The Studio 603. 

5S3 HIRTH, Georg - Album fur Frauenarbeit. Munchen & Leipzig: Verlag von G. Hirth, 1880, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
- Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
iS6 DIEDERHÛFER, Philipp - HUSGABE, A. - Vorlagen fur Lederschnittarbeiten. Frankfurt: Verlag Vou Philipp Diederhõfer, [s.d.], 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
587 WIESBADEN, Bender - Originale Entwûrfe fiir Geschnittene und Gepunzte Altdeutsche Lederarbeiten. Leipzig: Verlag Von Guptav 
Frizfche, Eft I (1889), Eft II (1889), Eft III e Eft IV (1890), Arquivo Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino 
Artístico, Porto. 
>n HÕGG,. E. - Vorlagem - Werk zur Stilischer Ausbildung von Gold, Silber und Bronce -Arbeitern, Graveuren, Modelleuren, Ciseleuren, 
etc. [s.I.}: Verlag Von Wilhelm Nitzschke, 1876, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, 
Porto. 
-m Ornements Estampes & Repoussés, Zinc, Cuivre. Tôle & Plomb. Album E. Coutelier. Paris, [s.n.; s.d.], Arquivo Escola Secundária Soares 
dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
''"' CARNEIRO, José Alves -O Auxiliar do Fabricante d'Ourivesaria. Porto: Typographia Gutenberg, 1892, Arquivo Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico; Porto. 
"''" MOREIRA, Augusto de Ataíde -Formulário do Ourives Relojoeiro dourador esmaltador. Porto: Editora Casa Francesa, 1932, Arquivo 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
?'12 ANDRÉ, Hippolyte -Auxiliar de Ourives e Relojoeiro. Miscellaneo de Cálculos, Tabeliãs e várias receitas úteis a estas indústrias. Porto: 
Casa Franceza, 1912, Arquivo Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
m CASTRO E SILVA, Francisco Liberato Telles de - Algumas Indicações sobre a Arte de Dourar. Lisboa: Typographie do Comércio, 
1900, Arquivo Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 

594 GRAUL, Richard -Die Graphischen Kiinste/Wien: Druck Der Kaiserl - Kõnigl Hof- und Staatsdrucklerei, Jahrgang XI, Helft I (1888); 
Jahrgang XI, Helft II (1888); Jahrgang XI, Helft III (1888); Jahrgang XI, Helft IV (1888); Jahrgang XI, Helft V (1888); Jahrgang XI, Helft VI 
(1888); Jahrgang XII, Helft II (1889); Jahrgang XII, Helft IV (1889); Jahrgang XII, Helft V (1889); Jahrgang XII, Helft VI (1889); Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
595 Musterbuch fiir Graphische Gewerbe. Stuttgart: Verlag Von Engelhorn, [s. d.]. Arquivo Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
596 c iCERl , Eugène -Cours d'aguarelle. Paris: Ste. Anonyme des imprimeries Lemercier, 2ème édition, [s.d.], Arquivo da Escola Secundá
ria Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
5"7 CARLOS, Abelard de (dir.) -La ilustración Espanolu Y Americana, Revista de Bellas Artes Y Actualidades. Madrid: [s.n.], I Vol. (1889); 
II Vol. (1890); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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Existe na Biblioteca um conjunto de pastas com estampas seleccionadas de vários li

vros, organizados por forma a servirem de apoio à leccionação de algumas disciplinas. Todo 

este conjunto revela sinais de muito manuseamento, o que nos leva a concluir terem consti

tuído material de ensino muito utilizado. 1 - Conjunto de 8 pequenas estampas6'4 retiradas 

do Supplément à Art et Décoration, Janvier, 1914 (de móveis, estofos, iluminação); Supplé

ment à Art et Décoration, Février 1909 (uma aldeia da Bretanha) e Supplément à Art et 

Décoration, Janvier 1909 (composição para estofos); 2 - Conjunto de onze modelos de pa

péis pintados 605, sobre os quais não há qualquer referência que nos permita identificar de 

onde foram retirados; 3 - Pasta com Estampas para Modelação, que são reprodução de mo

delos já modelados. Este conjunto inclui folhas de plátano, jarro, carvalho (com bolota), da

masco, videira, begónia, louro, hera, azevinho, carvalho francês, videira e uvas; flores: ca

mélia com folhas, rosas com folhas; frutos: laranjas com folhas, peras com folhas; animais: 

leão, cavalo, cão, coelho e sólidos. Não foi possível saber de que obra foram retiradas estas 

estampas, nem a sua data. Apenas aparece a referência em rodapé de cada estampa 

"Roma Fototípia Danes!'606; 4 - Pasta com estampas com o título Flores e Frutos 607. Além 

de um conjunto de estampas de flores e frutos de proveniência francesa, contém também 

desenhos que exibem o carimbo da escola, não sendo contudo possível verificar se estes 

foram executados por alunos ou professores; 5 - Pasta com estampas com o título Arquitec

tura e Monumentos 608, sem qualquer identificação; 6 - Pasta com estampas com o título 

Desenho Ornamental 609. Algumas foram retiradas do livro Sammlung Mittelalterlicher Or-

namentik (Colecção de ornamentos medievais)610. Tem ainda vários desenhos de ornamen

tos executados em papel vegetal; 7 - Pasta com estampas com o título Cerâmica, Cinzela-

-1'* Ari et Décoration. Revue mensuelle d'art moderne. Paris: Librairie Centrale des Beaux-Arts. Existem na escola exemplares de Juillet -
Décembre 1900 a Juillet - Décembre 1903, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
m Revue des Arts Décoratifs, Union Centrale des Arts Décoratifs. Paris: A. Quantin imprimeur. Existem os seguintes volumes: Tome I 
(1880-1881); Tome II (1881-1882); Tome III (1882-1883); Tome IV (1883-1884); Tome V (1884-1885); Tome VI (1885-1886); Tome VU 
(1886-1887); Tome VIII (1887-1888); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
""" BING. S. - Le Japon Artistique, Documents d'Art et d'Industrie. Paris: George Chamerot imprimeur - éditeur. Existem na Biblioteca da 
Escola os: 1 (Maio 1888); 2 (Junho 1888); 3 (Julho 1888); 5 (Setembro 1888); 7 (Novembro 1888); 9 (Janeiro 1889); 12 (Abril 1889); 25 
(Maio 1890); 26 (Junho); 27 (Julho); 28 (Agosto); 29 (Setembro); 30 (Outubro); 31 (Novembro); 32 (Dezembro 1890); 33 (Janeiro 1891); 34 
(Fevereiro); 35 (Março); 36 (Abril 1891); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''"' Le Guide Artistique,Revue Mensuelle d'Art Décoratif et d'Enseignement. Paris: Imprimerie G. Lepillet, 1909-1910, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
'"'2 The Connoisseur a magazine por collectors, [s.l.]: C. Reginald Grundy, Vol. 41: 161 (Janeiro 1915); 162 (Fevereiro 1915); 163 (Março 
1915); 164 (Abril 1915); Vol. 42: 165 (Maio 1915); 166 (Junho 1915); Vol.43: 170 (Outubro 1915); 171 (Novembro 1915); 172 (Dezembro 
1915); Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
f'"3 Dado que existem no Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto, edições diferentes e 
muitos exemplares da revista The Studio, não colocaremos aqui qualquer outra referência, remetendo todas as indicações para a Bibliografia. 
" Capa F-l-82, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

Capa 849-F-l, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
Esta capa não tem catalogação. 
Capa n° 1035, F-l-79, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
Capa n° 1036, F-l-76, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto 
Capan" 1037, F-l-77, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis- Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
UNGEWITTER, G. G. - Sammlung Mittelalterlicher Ornamentik. Leipzig: TO. Weigel, 1863, II Lieferung, Arquivo da Escola Secundá

ria Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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gem, Arte Aplicada, Cartões de Construções ; 8 - Pasta com estampas com o título Dese

nho, Pintura, Gravura e Escultura612. Todas elas têm impresso "École Nationale des Be

aux-Arts, Section de Peinture, 1874"; 9 - Existem ainda três volumes sem capa, com estam

pas com fotografias de gessos arte nova. As estampas têm impresso a editora e a cidade -

"Anton Schroll & C, LV/en"613. Numa delas, a fachada de um edifício que aparece fotografafo 

exibe a data de 1905 6U . 

Como se pode verificar, os livros que acabámos de referir constituíram uma base im

portante para o trabalho pedagógico desenvolvido nesta escola. Se, por um lado, muitos 

deles foram aplicados para o ensino do desenho, utilizando metodologias por nós já aborda

das em capítulo anterior (método stigmográfico, com o auxílio de quadros parietais, estam

pas de simples contorno, etc.), por outro, o vasto conjunto de livros de estampas também, 

seguramente, influenciaram o gosto dos professores e alunos e, consequentemente, a pro

dução artística da escola. 

O material de ensino veio preferencialmente do estrangeiro, como salientámos, mas 

também algum foi adquirido no nosso país. Desse material, «(...) tanto os modelos recebidos 

da Allemanha, como os que vieram de França, foram escolhidos nas collecções empregadas 

nas escolas d'aquelles paízes para o ensino do desenho» 615. Assim, no ano lectivo 

1885/1886, já todas as escolas ficaram equipadas, na visão de Parada Leitão, de forma a 

corresponder às necessidades urgentes do ensino do desenho do ramo ornamental. Contu

do, Joaquim de Vasconcelos, em 1891, referia que algumas escolas tinham pouco material, 

acrescentando: «(...) as do Porto estão pobríssimas»6^6. Sendo de dar crédito às palavras 

de Joaquim de Vasconcelos, parece no entanto de realçar que duas das escolas do norte 

não se encontravam, em termos de material, numa situação difícil. José Miguel de Abreu nos 

seus Apontamentos, ao analisar o material de ensino existente nas diversas escolas indus

triais, diz que «.(...) nas escolas industriais Infante D. Henrique e Faria Guimarães há bastan

te material de ensino do desenho. Esse material, que consta de estampas, gessos, modelos 

de arame e de madeira, foi quasi todo obtido no-estrangeiro» 17. 

Os modelos utilizados nas escolas de desenho industrial «(...) consistiram em mode

los de gesso, alabastro, louça, apparelhos para o ensino das projecções e amostras de enta-

611 Capa n° 1039, F-l-75, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
612 Capa n" 1034, F-l-78, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
f'13 Esta mesma empresa gráfica de Viena procedeu à publicação dos livros referenciados nas notas 112, 113, 114, 115 e 116. 
''I4 Capa sem catalogação, 3 vols. 
"15 Relatórios sobre as Escolas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscripção do Norte - 1884-1885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 41. 
''"' VASCONCELOS, Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto:Typographia do Commercio do Porto, 1891, p. 
44. 
617 ABREU, José Miguel de -Apontamentos acerca do Ensino do Desenho Industrial no Porto. Congresso Pedagógico Hispano-Portuguez-
-Americano. Lisboa: Imprensa Nacional, 1892, p. 14. 
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lhes de madeira, occupando ainda o primeiro logar n'estas remessas os modelos de gesso, 

que constituem já [1886/87] uma collecção bastante regular para ocorrer às primeiras ne

cessidades do ensino do desenho de ornato. [...] um grande numero de modelos em gesso é 

différente nas diversas escolas; d'esté modo, logo que alguns alumnos estejam habilitados 

nos trabalhos de modelação, será fácil fazer-lhes reproduzir em cada escola os modelos que 

ríella existem e que não se encontram nas outras, e as escolas, permutando entre si estas 

reproducções, poderão chegar a reunir uma collecção regular sem ser necessário recorrer a 

estabelecimentos estrangeiros. [...] o mesmo julgo conveniente praticar com relação aos 

restantes fornecimentos de material de ensino, principalmente se forem estabelecidas offici-

nas nas escolas d'esta circunscripção do sul, pois que variando os modelos de escola para 

escola, sendo comtudo esses modelos escolhidos de modo que constituam uma collecção 

propria para o ensino, em cada uma das escolas poderão ser reproduzidos nas officinas os 

modelos que a escola possuir, e os trabalhos dos alumnos, que estejam em boas condições 

de perfeição, poderão ser remettidos para as escolas que não possuírem aquelles modelos» 

618. Os princípios acima enunciados, como veremos posteriormente, foram sempre seguidos 

nesta escola ao longo de todo o tempo abrangido pelo presente estudo. 

No levantamento que fizemos dos modelos em gesso pertencentes à Escola Faria 

Guimarães, que hoje se encontram nas instalações da Escola Secundária Soares dos Reis 

no Porto, deparámo-nos com inúmeras dificuldades de identificação agravadas pelo mau 

estado de conservação de muitos deles. Contudo, foi-nos possível identificar alguns. Os mo

delos que a seguir apresentamos devem ter feito parte das colecções a que Parada Leitão 

se referia no seu Relatório, não só pela data que alguns exibem, mas também pela sua pro

veniência: Alemanha e França. Todavia, alguns deles poderão ter chegado à Escola alguns 

anos mais tarde, como constatamos, por exemplo, através da acta do Conselho Escolar de 

Fevereiro de 1922, onde é referido que «(...) foi lida uma circular da Direcção-Geral sobre o 

material escolar que mais convém a esta Escola e que deverá ser requisitado à Alemanha» 
619. Assim, inventariámos os seguintes modelos em gesso que nos parecem ter constituído 

as referidas colecções: 

Oriunda de França, identificámos uma colecção composta por sete modelos, todos 

eles referenciados no canto superior direito com as iniciais TC, cujo significado não nos foi 

possível apurar: 

" l s Relatórios sobre as Escolas Industrie** e de Desenho Industrial da Circunscnpção do Norte - I88-I-I885 a 1886-1887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, pp. 90 e 91. 
'''" Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim. Porto, Acta n° 35 da Sessão do Conselho Escolar de 
10 de Fevereiro de 1922, ti. 2 lv . Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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Folha de acanto, ostentando na base a inscrição "XII Siècle", (veja-se imagem 1, 

Anexo B); folha de acanto, tendo inscrito na base "Louis XV", (veja-se imagem 2, Anexo B); 

folha de acanto, tendo inscrito na base "Louis XIII", (veja-se imagem 3, Anexo B); folha de 

acanto, exibindo na base a inscrição "Greg", (veja-se imagem 4, Anexo B); folha de acanto, 

exibindo na base a inscrição "Louis XIV", (veja-se imagem 5, Anexo B); folha de acanto, com 

a inscrição "Renaissance" na base, (veja-se imagem 6, Anexo B); folha de acanto, (veja-se 

imagem 7, Anexo B). Dado o mau estado de conservação deste último modelo, apenas é 

legível na base do mesmo a inscrição "Siècle". 

Igualmente, provenientes de França segundo julgamos, encontrámos a colecção de 

modelos com folhas (veja-se imagens 8, 9, 10, 11 e 12, Anexo B) destinados ao curso ele

mentar de desenho e modelação. Todos eles exibindo na base a inscrição"Cours Elémentai

re" e no canto superior direito as iniciais TC. 

Também provenientes de França referenciámos dois modelos identificados com ca

rimbo, onde se lê "C.H. Delagrave Éditeur, Paris": folha de acanto (veja-se imagem 13, Ane

xo B) e um modelo exibindo o n° 63, que supomos pertencer a uma colecção de modelos de 

que apenas existe este exemplar (veja-se imagem 14, Anexo B). 

Ainda provenientes de França localizámos os modelos n°s 15, 16, 17, 18, 19 e 20 

(veja-se imagens com os mesmos números, Anexo B). Todos eles exibindo a inscrição "Art 

Arabe" e referenciados com os seguintes números, respectivamente 1,2, 3, 6, 7 e 9 e com o 

carimbo "A. Quantin Editeur, Paris". Deverá também tratar-se de uma colecção de modelos 

sobre Arte Árabe que se encontra incompleta. 

Oriundos da Alemanha foram encontrados vários modelos, pertencentes a diferentes 

colecções: os modelos n°s 21, 22, 23, 24 e 25 (veja-se imagens com os mesmos números, 

Anexo B), nos quais se vê o carimbo "D/e Mobile Sind Eigentum P. X. Polti Schule, Dresden" 

e numerados, respectivamente, com os números 3, 4, 6, 7 e 9; os modelos numerados com 

os n°s 4, 7 e 9 mostram ainda um selo de papel onde se lê"Instituto Industrial e Comercial 

do Porto - Gabinete de Desenho", bem como d modelo 26 (veja-se imagem com o mesmo 

número, Anexo B) que, além do carimbo referido, tem inscrito no canto superior esquerdo 

"S.I."; o modelo n° 27 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) identificado com o 

n° 110 e o modelo n° 28 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), ambos com o 

carimbo "J.G. Bufinger Modeileur - Stuttgart"; os modelos n°s 29 e 30 (veja-se imagens com 

os mesmos números, Anexo B) referenciados, respectivamente, com os n°s 2 e 19 ostentam 

na base a inscrição "Hullenlocher Julermosler, Stuttgart" e deveriam também fazer parte de 

uma colecção; outra colecção deveria ser constituída pelos modelos n°s 31, 32, 33, 43 e 35 

(veja-se imagens com os mesmos números, Anexo B) com a inscrição "Gesetzl. Schutz. 
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Gebr. Weschke - Dresden", tendo os modelos 31, 32, 33 e 34 inscrita a referência respecti

vamente B. (...) ilegível, B.1, B.7. e B.5. 

Provenientes de Genève, localizámos os modelos n°s 36, 37 e 38 (veja-se imagens 

com os mesmos números, Anexo B) com um carimbo onde se lê"Éco/e Centrale des Arts 

Industriels - Genève" e ainda o modelo n° 39 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo 

B) que supomos ter a mesma origem, embora a leitura do carimbo seja difícil. 

Alguns dos modelos existentes exibem um selo de papel onde se pode ler"Instituto 

Industrial e Comercial do Porto - Gabinete de desenho", o que nos leva a concluir ser essa a 

sua proveniência. Ostentam esse selo os modelos de gesso n°s 19, 22, 24, 25, 26, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46 e 47 (veja-se imagens com os mesmos números, Anexo B). Destes, o mo

delo n° 19, como já referimos, tem o carimbo"A Quantin Éditeur, Paris" e os n°s 22, 24, 25 e 

26, o carimbo "Die Mobile Sind Eigentum P. X. Polti Schule - Dresden". Os modelos n°s 40 e 

47, além de exibirem o selo de papel a que aludimos, têm inscrito no canto superior esquer

do "S.I.", o que nos leva a supor que pertençam à colecção com o carimbo"D/é Mobile Sind 

Eigentum P. X. Polti Schule - Dresden". Não é possível confirmar esta tese, uma vez que os 

referidos modelos não estão intactos. 

Além destes modelos com o selo do Instituto Industrial e Comercial do Porto, encon

trámos uma série de outros modelos que aparecem datados e assinados por alunos desse 

Instituto e que exibem um carimbo do mesmo Instituto onde é referido o ano lectivo em que 

foram elaborados. Dessa série fazem parte os modelos em gesso n°s 48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58 e 59 (veja-se imagens com os mesmos números, Anexo B). 

O modelo n° 48, folha de acanto com a inscrição "Renascença" está datado de 

15/111/1895 e assinado por Vasco Ferreira, estando impresso no carimbo do Instituto "Anno 

lectivo 1894-1895..."; o modelo n° 49, folha de acanto, com a inscrição séc. XIV, está assina

do pelo aluno Salvador de Carvalho e no carimbo do Instituto está impresso "Anno lectivo 

1897-1898"; o n° 50 está assinado pelo aluno Abel de Co (o resto do nome está ilegível) e no 

carimbo do Instituto está impresso "Anno lectivo 1892/1893"; o n° 51 exibe o carimbo do 

Instituto mas está partido exactamente nesse local, não sendo possível identificar nem o 

aluno nem o ano lectivo em que foi elaborado; o n° 52 está assinado pelo aluno Júlio Vaz e 

datado de 1897. No verso deste modelo está inscrito «1a (supõe-se ser primeira, o número 

não está muito legível) disciplina professor Múller»; o n° 53, painel com a inscrição 

"Composição", está datado de 1898 e assinado por Júlio Vaz Júnior; o n° 54 está assinado 

por A. Meira e não está datado; o n° 55, sem assinatura, mas com a indicação no carimbo do 

Instituto "anno lectivo 1894-95"; o n° 56, assinado por A. A. Serra, sem data e no carimbo do 

Instituto está inscrito "anno lectivo 189" (não é legível o resto); o n° 57, datado de 10/111/1895 
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e assinado por Avelino Ramos Meira, no carimbo do Instituto tem a indicação"anno lectivo 

1894/95"; o n° 58, assinado por Simões com a indicação 2o, que supomos ser 2o ano e data

do de 1895; o n° 59, assinado por A. Almeida Santos, datado de 10/7 de 1894. 

A existência destes modelos, provenientes do Instituto Industrial e Comercial do Por

to, poderá ter várias explicações. Por um lado, o Museu Industrial e Comercial, que foi extin

to pelo Decreto de 23 de Dezembro de 1899, possuía trabalhos de alunos realizados nas 

diferentes escolas, fruto das exposições anuais das escolas. Na altura da sua extinção, o 

material lá existente deveria ter sido distribuído por outros estabelecimentos. Contudo, não 

foi dada execução a essa distribuição e em Abril de 1914, era decretado que esses objectos 

ficassem pertencendo ao Instituto Industrial e Comercial do Porto, constituindo um Museu da 

Escola 620. Por outro lado, aquando da instalação da Escola de Arte Aplicada Soares dos 

Reis, foram entregues a esta escola as dependências das aulas de Pintura Decorativa e Es

cultura Decorativa do Instituto Industrial e Comercial do Porto, bem como livros de arte e 

publicações da biblioteca desse Instituto e do antigo Museu Industrial e Comercial . Todo 

o material com que entretanto esta Escola foi sendo dotada seria, aquando da sua extinção 

em 1930, transferido para a Escola Industrial Faria Guimarães622. Outra hipótese a conside

rar seria a de que parte desse material tivesse vindo para a Escola Faria Guimarães após a 

reorganização do Instituto Industrial e Comercial do Porto, hipótese que não nos foi possível 

confirmar. Finalmente será possível que se tenha tratado simplesmente de trocas de repro

dução de modelos entre escolas, dando assim cumprimento às sugestões feitas por Parada 

Leitão nos Relatórios a que já aludimos. 

No levantamento que fizemos, deparámo-nos com um conjunto de modelos com ins

crições que os referenciam mas que não nos permitem conhecer a sua proveniência. Assim, 

o modelo n° 60 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), folha de cerejeira, tem 

inscrito o n° 39 e "temática do natura?', na parte superior e na base "Prumus Serotina, Famí

lia de Rosáceas - cerejeira"; o n° 61 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), fo

lha, tem inscrito na parte superior o n° 14 e"temática do naturat' e na parte inferior "Alocasia 

Indica - Família das Aráceas - Inhame"623. Estes modelos deveriam fazer parte de um mes

mo conjunto dedicado à temática do natural, de que apenas restaram estes dois; o modelo 

n° 62 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) tem inscrito "Folha de salsa natural 

J. Felgueiras" e conserva ainda um cartão onde se lê "Modelo em serviço". Não conhece-

''20 Decreto n° 445, de 25 de Abril de 1914. 
('21 CARDOSO, António - O Arquitecto José Marques da Silva e a arquitectura no Norte do País na primeira metade do sec. XX. Porte 
FAUP publicações, 1997, p. 142. 
' ' " Decreto n° 18 420, de 4 de Junho de 1930. 
' '" Estes dois modelos deveriam pertencer a um conjunto, cuja constituição desconhecemos, assim como a sua proveniência. Contudo, e pe 
conteúdo das inscrições, supomos serem de origem nacional, não nos parecendo provável a sua produção na escola. Nao se conhece também 
data em que foram para a escola. 
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mos também a proveniência deste modelo, mas parece-nos seguro afirmar que não foi ela

borado na escola; o modelo n° 63 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) tem 

inscrito na base "Interpretation" e no canto superior esquerdo as letras"R.S.I.L". A sua ori

gem é desconhecida, embora seja legítimo pensar que poderá ser um modelo francês. 

Os modelos n°s 64, 65, 66, 67, 68 e 69 (veja-se imagens com os mesmos números, 

Anexo B) têm, respectivamente, os seguintes números: [...] 760, 756, 764, 759 e 762. 

Quanto ao modelo n° 64 não é possível saber o número que exibia dado que lhe falta a 

base. Cremos, dada a semelhança da temática, tratar-se de uma outra colecção cuja prove

niência desconhecemos. 

O modelo n° 70 (veja-se imagem n° 49, Anexo B) tem o n° 612, desconhecendo-se 

também a sua origem que, eventualmente, poderá ser a mesma dos modelos anteriores. 

O modelo n° 71 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) está assinado por 

Darant e datado de 1876, não se conhecendo a sua procedência; os modelos n°s 72, 73 e 

74 (veja-se imagem com os mesmos números, Anexo B) estão todos assinados por J. 

(Joseph) Fuller, mas não se encontram datados e desconhece-se também a sua proveniên

cia. J. Fuller executou estuques para a remodelação do café Martinho em Lisboa, levada a 

cabo em 1909 624 e foi também professor de desenho nas escolas portuguesas, conforme 

salienta João da Silva 625. Sabemos que, pelo menos, foi professor na Escola Afonso Do

mingues de Lisboa, uma vez que em acta de Julho de 1927 do Conselho Escolar da Escola 

Industrial Faria Guimarães é citada a decisão de enviar à referida Escola um telegrama de 

condolências pelo falecimento do professor J. Fuller 

O modelo n° 75 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) tem inscrito o n° 

54. Deste modelo existe um desenho no álbum dos trabalhos dos alunos da escola que esti

veram presentes na Exposição Internacional do Rio de Janeiro de 1922. Este modelo é répli

ca de uma estampa que se encontra na Enciclopédia Art Pour Tous. Não nos foi possível 

concluir se foi elaborado por algum aluno da escola, aquando da referida exposição ou se 

veio do exterior627; o modelo n° 76 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) está 

assinado por Zatello, não tem data e não se conhece a sua proveniência; o modelo n° 77 

(veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) tem o n° 373, o que nos leva a pensar que 

pertencia a uma colecção de modelos que desconhecemos, ignorando-se a sua origem. 

624 SANTOS, Rui Afonso -O Design e a decoração em Portugal 1900-1994. In Paulo Pereira (dir.), História da Arte Portuguesa. Barcelo
na: Círculo de Leitores, 1995, Vol. Ill, p. 442. 
,,2Í SILVA, João da - O Ensino Técnico. Algumas considerações sobre a última Exposição das Escolas Industriais. Seara Nova, Ano IX: 199 
(Fevereiro 1930), p. 106. 
',2'' Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim, Porto, Acta n° 59 da Sessão do Conselho Escolar de 
12 de Julho de 1927, ti. 35v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
1,27 Pareceria lógico ser um modelo elaborado na escola a partir da estampa da Enciclopédia/!/-! Pour Tous. Contudo o n° 54 que se encontra 
inscrito no modelo não nos parece corresponder a uma numeração de matrícula de aluno, mas sim a uma numeração de série. Daí a nossa 
dúvida. 
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O modelo n° 78 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) é constituído por 

um conjunto de três, identificados com os n°s 1, 2 e 3. Supomos tratar-se de uma sequência 

para iniciação ao ensino da modelação e desconhece-se se foi elaborado na escola. 

Tivemos conhecimento, por informação de um antigo aluno da Escola Faria Guima

rães, da existência de um livro no qual estavam registados todos os modelos utilizados nes

sa escola. Lamentavelmente, e embora tenhamos feito uma pesquisa cuidada nos seus ar

quivos, não nos foi possível encontrar o referido livro de registos. Daí que não nos seja pos

sível saber a procedência de muitos dos modelos e a data da sua entrada na escola. 

Deparámo-nos ainda com uma série de trabalhos em gesso elaborados por alunos da 

Escola Faria Guimarães e que, pela sua qualidade, passaram a constituir modelos. Segui

damente referiremos aqueles que estão identificados, embora tudo nos leve a supor que 

alguns modelos, que iremos tratar a seguir e que não se encontram identificados, sejam 

também trabalhos de alunos. 

Dos modelos identificados nem todos se encontram devidamente datados. Por isso 

começaremos por citar os datados, apresentando depois os não datados. 

Modelo assinado pelo aluno Júlio J. Silva, datado de 18/6/1892 e com a inscrição " 1 o 

ano" (veja-se imagem 79, Anexo B); modelo com as iniciais A.D. e datado de 1898 (veja-se 

imagem 80, Anexo B); modelo assinado pelo aluno J. dos Santos Nogueira e datado de 1899 

(veja-se imagem 81, Anexo B). No canto superior direito deste modelo está inscrito"!!0", que 

supomos significar um trabalho do 2o ano, referência necessária sempre que um trabalho era 

exibido nas exposições finais de trabalhos de alunos realizadas anualmente pelas escolas; 

modelo assinado pelo aluno G.L. d Abreu, com a data de 1901 (veja-se imagem 82, Anexo 

B). Existem várias réplicas deste modelo, algumas em muito mau estado. Das três réplicas 

em bom estado, nenhuma delas ostenta qualquer identificação ou data; modelo assinado 

pelo aluno A.A.F. Vidal e datado de 1902 (veja-se imagem 83, Anexo B); modelo assinado 

pelo aluno A.D. Santos e com a data de 1904 (veja-se imagem 84, Anexo B). Supomos que 

um outro modelo (veja-se imagem 85, Anexo B)-exibindo parte da data, 9/7/, não sendo legí

vel o ano, será também da autoria deste último aluno, apesar de serem apenas visíveis as 

letras A. D., tal como o modelo que acima referenciámos (imagem 80); modelo assinado pelo 

aluno Nogueira e datado de 1906 (veja-se imagem 86, Anexo B); modelo assinado pelo alu

no J. Moraes (o resto do nome não é possível identificar, porque o modelo está partido) com 

a indicação 1907 a 1908 (veja-se imagem 87, Anexo B). Existem vários modelos iguais a 

este mas todos em muito mau estado, não sendo possível proceder à identificação de ne

nhum deles; modelo assinado por Faria e com a data de 1909 (veja-se imagem 88, Anexo 

B). Este modelo reproduz a imagem de um outro modelo datado de 1894 e proveniente do 
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Instituto Industrial e Comercial do Porto (veja-se imagem 59, Anexo B); modelo assinado 

pelo aluno A. Baganha, de 1912 (veja-se imagem 89, Anexo B). Este modelo serviu de inspi

ração para outros, como o n° 158 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) que, 

embora não esteja identificado, se presume ser trabalho de aluno; modelo assinado pelo 

aluno J. A. Carvalho e datado "Porto, VI, 1915" (veja-se imagem 90, Anexo B). Este modelo 

é cópia da parte inferior de um modelo não identificado (veja-se imagem 90-A, Anexo B); 

modelo assinado pelo aluno Franklin M. Ramos, de 19/5/1926 (veja-se imagem 91, Anexo 

B); modelo assinado pelo aluno Rogério de S. Almeida, de 2/12/1928 (veja-se imagem 92, 

Anexo B); modelo com a inscrição "original de Júlio J. Silva", datado de 4/6/1928 (veja-se 

imagem 93, Anexo B). Supomos que este modelo deve ter sido adquirido pela escola a Júlio 

J. Silva, que foi aluno da Escola Faria Guimarães durante os anos noventa; modelo assinado 

pelo aluno Herculano Figueiredo datado de 22/1/1930, com a inscrição "3o ano - ano lectivo 

1929/30" (veja-se imagem 94, Anexo B); modelo assinado pelo aluno Avelino Alves dos 

Santos, com a data de 2/5/1930 (veja-se imagem 95, Anexo B). Este modelo tem inscrita a 

seguinte observação: "3o estudo"; modelo assinado por Humberto, de 1930 (veja-se imagem 

96, Anexo B). Este modelo tem inscrito "2o ano"; modelo assinado pelo aluno Alberto Rodri

gues da Silva e datado de 14/3/1937 (veja-se imagem 97, Anexo B). Neste gesso está gra

vado "aluno ... (ilegível) nocturnos". Supõe-se que o que está ilegível seja"dos cursos"; mo

delo assinado pelo aluno Joaquim Teles Figueira, com a data de 1942/43 (veja-se imagem 

98, Anexo B). Este modelo tem a inscrição "2o ano". Existem vários modelos iguais a este, 

mas tão deteriorados que não foi possível identificá-los; modelo assinado pelo aluno José 

Salvador, de 1944 (veja-se imagem 99, Anexo B). Este modelo tem inscrito"redução" e de

verá ser a redução do modelo n° 7 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B). Este 

modelo foi muito reproduzido, existindo várias cópias, algumas em muito mau estado. Dos 

contactos que estabelecemos com antigos alunos da escola, um deles facultou-nos um tra

balho de modelação que executou em 1947, exactamente igual a este (veja-se imagem 250, 

Anexo B); modelo datado de 15/1/1949 com as iniciais do nome do aluno A.H.C.N. e o n° de 

matrícula 256 (veja-se imagem 100, Anexo B); modelo assinado pelo aluno A. Sousa, de 

1951 e com a inscrição "3o ano" (veja-se imagem 101, Anexo B). 

Dos modelos assinados mas não datados, referenciamos os seguintes: 

Modelo executado pelo aluno Manuel Vieira Miranda. Está deteriorado mas deve cor

responder ao modelo cuja fotografia aparece no álbum de trabalhos de alunos da Escola, 

que esteve presente na Exposição Nacional do Rio de Janeiro de 1908. Esse sim, referenci

ado com o nome do aluno mas sem indicação da data de execução (vejam-se imagens 102 

e 103, Anexo B); modelo assinado pela aluna Maria Alice (veja-se imagem 104, Anexo B); 
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modelo assinado por Filipe e com a indicação 2o ano (veja-se imagem 105, Anexo B); mode

lo assinado por Constantino com a inscrição"1° ano" (veja-se imagem 106, Anexo B). Igual a 

este existe outro modelo bastante deteriorado, assinado por António e com a inscrição"1° 

ano" (veja-se imagem 107, Anexo B). Destes modelos existem alguns exemplares já muito 

estragados, mas que nos levam a concluir que este foi um trabalho muito executado no 1o 

ano da modelação; modelo assinado pelo aluno Ilídio M. Caravel (veja-se imagem 108, Ane

xo B); modelo assinado pelo aluno Fernando Gonçalves (veja-se imagem 109, Anexo B); 

modelo executado pelo aluno Filipe (veja-se imagem 110, Anexo B); modelo assinado pelo 

aluno Leão (veja-se imagem 111, Anexo B); modelo assinado pelo aluno Alberto Pinto, com 

a inscrição " 1 o ano" (veja-se imagem 112, Anexo B); modelo assinado pelo aluno Marques 

com a inscrição "2o ano", seguida do n° de matrícula "554" (veja-se imagem 113, Anexo B); 

modelo com a inscrição "2o ano" e o n° de matrícula do aluno que o executou, "n° 754" (veja-
coo 

se imagem 114, Anexo B) 
Também poderá ter sido trabalho de aluno um modelo que tem inscrito o n° 263 

(veja-se imagem 115, Anexo B), poderá corresponder a um n° de matrícula. Contudo, tam

bém nos aparecem alguns modelos com números inscritos e que parecem corresponder a 

números de série de modelos como, por exemplo, um que ostenta o n° 6 (veja-se imagem 

116, Anexo B). Como não existe nenhuma outra referência, fica-nos a dúvida, embora no 

caso do modelo da imagem 115 nos inclinemos para que seja trabalho de aluno. 

Existe, como já referimos, um número razoável de modelos sem qualquer identifica

ção e, pelos motivos já apresentados, não nos foi possível conhecer a sua procedência. Po

rém, tentando cruzar os dados que obtivemos da consulta dos muitos livros de estampas 

existentes na escola com estes modelos, apresentamos uma hipótese de identificação de 

alguns deles, tendo contudo a plena consciência da sua falibilidade. Não podemos concluir 

que foi determinado livro que influenciou a feitura de determinado modelo, mas poderemos 

referir que esse modelo aparece referenciado naquele ou naqueles livros. Fica, no entanto, 

por esclarecer se este conjunto de modelos que a seguir analisaremos terão sido importa

dos, terão sido produto do trabalho dos alunos da escola ou mesmo se terão vindo de algu

ma outra instituição educativa portuguesa, Instituto Industrial e Comercial do Porto, Escola 

de Arte Aplicada Soares dos Reis ou Museu Industrial do Porto. Nesse sentido, tentámos no 

arquivo do antigo Instituto Industrial e Comercial do Porto, hoje pertença do Instituto Superior 

de Engenharia do Porto, encontrar algum documento que confirmasse a cedência ou transfe-

f'2* Quando nos aparece o n° de matrícula do aluno e nSo há indicação da data, é impossível apurar o nome do aluno, uma vez que todos os 
anos o n° de matrícula era alterado. Nesta escola e até há poucos anos atrás, conforme os alunos se iam matriculando, recebiam um número 
com o qual permaneciam sempre durante esse ano lectivo. Não existiam números por turma ou por curso. Os alunos eram referenciados 
sempre e só pelo número de matrícula. 
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rência de modelos desse Instituto para a Escola Faria Guimarães. Contudo, e dado o estado 

caótico em que o mesmo se encontra, fruto de sucessivas mudanças de instalações, não 

nos foi possível, apesar dos esforços efectuados, levar a cabo essa pesquisa. Da Escola de 

Arte Aplicada Soares dos Reis cujo património se encontra na Escola Secundária Soares 

dos Reis e do levantamento feito nos arquivos, também não nos foi possível encontrar qual

quer relação do material entregue por aquela à Escola Industrial Faria Guimarães. 

Entre esses, encontrámos um modelo (veja-se imagem 117, Anexo B) cujo tema apa

rece tratado em vários trabalhos em gesso com ligeiras nuances. Existem em relativo bom 

estado três exemplares, todos eles sem identificação. Este tema aparece em estampas de 

vários livros. Observando os modelos n°s 118, 119, 120 e 121 (veja-se imagens com os 

mesmos números, Anexo B) podemos concluir da semelhança com os motivos decorativos 

que foram utilizados nas fachadas de alguns edifícios vienenses por arquitectos que desen

volveram o estilo da Secessão. Por exemplo, o arquitecto Arnold Hatschek utiliza esses mo

tivos na fachada de dois edifícios, um na Gumpendorpertrasse 98 e Zeltgasse 1 e Piaristen-

gasse 20 629; o arquitecto Cari Stephann, na Ungargasse 630; Cari Holzmann & Cie, Sta-

dtbaumeister na Piaristamgasse 42 e Kolschitzky-gasse 23631 e Johann Kazda, Baumeister 

na Lazaristengasse 632, apenas para citar alguns. 

Os modelos n°s 122, 123 e 124 (veja-se imagens com os mesmos números, Anexo 

B) também apresentam semelhanças com os motivos ornamentais utilizados por arquitectos 

no estilo moderno em Viena, como é o caso de um edifício na Gusshausstrasse 16 do arqui

tecto Rudolf Góbel 633 ou um outro edifício em estilo da Secessão do arquitecto Theodor 

Bach, também em Viena na Wipplingerstrasse 12 

Idêntico ao modelo n° 124 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) existe 

igualmente uma fotografia de um modelo em gesso no livro Der Zeichenunterrichtlehrmittel -

Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunterrichts635. O modelo n° 125 (veja-se 

imagem com o mesmo número, Anexo B) deve ter sido copiado de um gesso cuja fotografia 

também se encontra no referido livro636. Também o mesmo livro pode ter servido de inspira-

""' Wierner Nenbauten im Style der Secession. Wien: Verlag Von Anton Schroll & C", [s.d], pp. 28, 29 e 62, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto. 

Idem, p. 56. 
" ' Idem, pp. 30 e 34. 
' Idem, p. 39. 
' ' " Wiener Nenbauten in den Modernen Stilarten. Wien: Verlag Von Anton Schroll & C , IV série, [s.d.], p. 32, Arquivo da Escola Secun
dária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto. 
r,:-4 Wiener Neubauten im style der Secession. Wien: Verlag Von Anton Schroll & C", Zweite Serie, [s.d.], p. 3, Arquivo da Escola Secundá
ria Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto. 
633 Der Zeichenunterrichtlehrmittel - Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunterrichts. Berlin: Verlag Wendier, [s.d.], mode
lo n° 7 H. C. Wenzel's Modelle nach Jacobsthal. Este livro nSo está paginado. Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Espe
cializada de Ensino Artístico, no Porto. 
('36 Der Zeichenunterrichtlehrmittel - Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunterrichts. Berlin: Verlag Wendier, [s.d.], mode
lo n° 25 H. C. Wenzel's Modelle. Este livro mio está paginado, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de 
Ensino Artístico, no Porto. 
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ção para o modelo n° 126 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) dado que, tal 

como no caso anterior, fotografia e modelo são iguais. Interessante verificar que as medidas 

indicadas para cada um destes, no livro, correspondem às medidas reais dos modelos 637. 

Relativamente ao modelo n° 127 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) 

verificamos que um capitel exactamente igual aparece numa fotografia do atelier de modela

ção da Union Centrale des Beaux-Arts Appliqués à l'Industrie638. Esse atelier, que inicia a 

sua actividade em 1854, tinha como objectivo produzir esculturas decorativas que seriam 

depois vendidas às escolas de desenho e aos artistas. Eventualmente este modelo poderá 

ter essa proveniência uma vez que sabemos, como já destacámos, que muitos dos modelos 

existentes nas escolas portuguesas tinham proveniência francesa ou poderá ter sido elabo

rado a partir de estampas existentes na escola. 

Para além destes, existe um vasto conjunto de modelos (74) que supomos terem sido 

fruto de trabalho escolar e que se instituíram, posteriormente, como modelos. Desses limita-

mo-nos a apresentar apenas alguns, uma vez que nenhum deles se encontra identificado, e 

poderíamos com facilidade confundir "intuição" com "realidade". Por isso, salientaremos ape

nas aqueles que claramente nos parecem trabalho de aluno. 

O modelo n° 128 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) é a reprodução 

de uma folha de acanto Louis XIV, a cujo original já fizemos referência (imagem 5, Anexo B); 

o modelo n° 129 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) é uma reprodução, aliás 

o termo está impresso no próprio gesso, do modelo n° 130 (veja-se imagem com o mesmo 

número, Anexo B) cuja proveniência desconhecemos e que poderá, ele mesmo, ter já sido 

elaborado por algum aluno (existem vários destes modelos); modelo n° 131 (veja-se imagem 

com o mesmo número, Anexo B) - desconhecemos se este é, concretamente, trabalho do 

aluno mas como existem, pelo menos, três exemplares (todos eles em mau estado de con

servação), parece-nos provável que alguns deles o seja. 

Incluímos ainda um conjunto de modelos em gesso elaborados por alunos da área de 

ourivesaria, alguns deles identificados. 

O modelo n° 132 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), uma moldura 

para espelho ou para porta-retratos; o modelo n° 133 (veja-se imagem com o mesmo núme

ro, Anexo B), uma moldura, assinada pelo aluno Sousa; o modelo n° 134 (veja-se imagem 

com o mesmo número, Anexo B), um apanha-migalhas em gesso com decoração modelada 

em cera; o modelo n° 135 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) apresenta um 

apanha-migalhas apenas em gesso, com forma e decoração exactamente igual ao modelo 

"37 Der Zeichenunterrichtlehrmittel - Sammlung des Vereins Zur Fõrderung des Zeichnenunternchts. Berlin: Verlag Wendier, [s.d.], mode
lo n° 60 Elementare Cips - Modelle, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto. 
'"* BRUN HAMMER, Ivonne - Le Beau dans l'utile un musée pour les arts décoratifs. Paris: Union des Arts Décoratifs, 1992, n° 145, p. 29. 
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anterior; o modelo n° 136 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), em gesso com 

decoração modelada em cera; o modelo n° 137 (veja-se imagem com o mesmo número, 

Anexo B), um apanha-migalhas em gesso com decoração modelada em cera; o modelo n° 

138 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), em gesso (positivo e negativo). Este 

modelo tem inscrito em cada uma das partes n° "4."; o modelo n° 139 (veja-se imagem com o 

mesmo número, Anexo B), um molde para salva em gesso, com decoração modelada em 

cera; o modelo n° 140 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), em gesso com 

uma inscrição com o nome e n° do aluno que o executou "Ferreira, n° 20"; o modelo n° 141 

(veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), trabalho de modelação para prato de 

parede, tem gravado no canto inferior direito o que supomos ser o nome do aluno, mas que 

não foi possível decifrar; o modelo n° 142 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B), 

salva com decoração modelada em cera; o modelo n° 143 (veja-se imagem com o mesmo 

número, Anexo B) em gesso - trabalho preparatório para a execução de uma salva; o mode

lo n° 144 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) em gesso - trabalho preparatório 

para a execução de um prato de parede. Nenhum destes modelos está datado. Referencia

mos ainda o modelo n° 145 (veja-se imagem com o mesmo número, Anexo B) não em gesso 

mas em madeira, com decoração modelada em cera. Este modelo, apesar de não estar da

tado, deve ser do período dos modelos n°s 198 e 199 (veja-se imagens com os mesmos 

números, Anexo B) a que nos iremos referir. 

Além destes modelos, iremos destacar, e apenas nos dois cursos aqui tratados, ouri

vesaria e talha, um pequeno conjunto de trabalhos executados pelos alunos na escola, em 

metal e madeira, que foram utilizados posteriormente como modelos. 

Destes modelos apenas se encontram nas oficinas respectivas alguns deles, já que a 

Escola facultava aos alunos, no final dos seus cursos, a compra dos trabalhos efectuados, 

prática ainda hoje corrente, e também porque alguns desapareceram. Para além deste facto, 

refira-se ainda que os trabalhos existentes não se encontram datados nem identificados. 

Felizmente foi-nos possível estabelecer ainda contactos pessoais com professores e mes

tres da Escola 639 que testemunharam, na sua qualidade de antigos alunos da mesma, a 

realização de alguns desses trabalhos e a utilização de outros já como modelos. Essa me

mória preciosa tornou possível procedermos a uma, ainda que limitada, identificação. 

Assim, na área da ourivesaria foi-nos possível referenciar os seguintes modelos: 

' " " Contámos com a colaboração do professor Luciano Inácio dos Santos, na área de ourivesaria, que nos identificou trabalhos de alunos 
elaborados nas aulas dos mestres António Alves de Sousa, Custódio Bernardo Lopes, Alexandre Moutinho Russo e Mário Recarei e do pro
fessor Artur dos Santos Ferreira na área do mobiliário artístico / talha, que nos identificou os trabalhos elaborados na oficina do Mestre Adolfo 
Marques. 
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Dos alunos de cinzelagem do mestre Alves de Sousa apresentamos uma travessa 

e um apanha-migalhas em metal com decoração vegetal e floral (veja-se imagens 146 e 147, 

Anexo B). Estes trabalhos terão sido realizados nos anos vinte/trinta, de acordo com o que 

pudemos apurar. Ainda na oficina do mesmo mestre, salientaremos 3 pratos de parede em 

metal, um executado pelo aluno António Rodrigues Vieira Cabêda (veja-se imagem 148, 

Anexo B) que frequentou a escola entre 1940/41 a 1945/46 inclusive, com decoração ao 

gosto manuelino, tendo no centro o escudo da cidade do Porto; outro executado pelo aluno 

Jorge C. Felgueiras de Figueiredo (veja-se imagem 149, Anexo B) que. frequentou a escola 

entre 1944/45 e 1947/48 e com decoração de tendência nacionalista e um outro (veja-se 

imagem 150, Anexo B) com o escudo da Mocidade Portuguesa bem ao gosto do Estado 

Novo, trabalho para ser apresentado nos salões de Estética da Mocidade Portuguesa. 

Os trabalhos de cinzelagem orientados pelo mestre Custódio Bernardo Lopes641 evi

denciam um gosto muito pessoal pelo volume que conseguiu transmitir aos seus alunos e, 

ao mesmo tempo, a persistência da temática decorativa oitocentista, cortada pela incursão 

no domínio das flores e frutos tão adequados ao exercício desse mesmo volume. Referire

mos uma máscara (veja-se imagem 151, Anexo B); uma folha de acanto (veja-se imagem 

152, Anexo B), temática muito utilizada (considerada como um exercício obrigatório para os 

alunos); ave (veja-se imagem 153, Anexo B); salva (veja-se imagem 154, Anexo B); ramo de 

frutos e flores (veja-se imagem 155, Anexo B); rosas (veja-se imagem 156, Anexo B) e ramo 

de fruto e folhas (veja-se imagem 157, Anexo B) executado pelo aluno Luciano Inácio dos 

Santos que frequentou a Escola entre 1944/45 e 1947/48 e que, como se poderá verificar, é 

cópia de parte de um modelo em gesso executado por António Baganha em 1912 (veja-se 

imagem 89, Anexo B). Existe ainda um outro modelo em gesso (veja-se imagem 158, Anexo 

B), que supomos ser trabalho do aluno, idêntico ao anterior, a partir do qual foram elabora

dos trabalhos em metal. 

No domínio da gravura em aço, iremos destacar alguns trabalhos orientados pelos 

mestres Alexandre Moutinho Russo e Mário Recarei. Do mestre Alexandre Moutinho Russo 
642 identificámos alguns trabalhos de-um gosto mais marcado pelas tendências modernas, 

numa tentativa de acompanhar a evolução da arte europeia, fruto das suas múltiplas viagens 

a alguns países europeus. Vamos enumerar, então, alguns cunhos elaborados por alunos 

'""' António Alves de Sousa foi mestre das oficinas de cinzelagem da Escola de 20 de Novembro de 1919 até ao final do ano lectivo 1948/49, 
altura em que atingiu o limite de idade. Registo Biográfico do Mestre António Alves de Sousa Júnior, Processo F - 11, Caixa F. 8-13, Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
641 O Mestre Custódio Bernardo Lopes foi mestre da oficina de cinzelagem da Escola desde 1 de Junho de 1930 a 10 de Dezembro de 1951. 
Registo Biográfico do Mestre Custódio Bernardo Lopes, Processo F. 25, Caixa F. 20-25, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
642 O Mestre Alexandre Tavares Moutinho Russo foi mestre de gravura em aço de 1 de Dezembro de 1925 a 4 de Abril de \947Registo  
Biográfico do Mestre Alexandre Tavares Moutinho Russo, Processo F. 5, Caixa F. 1-7, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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seus, a saber: cunho de tampa de caixa (veja-se imagem 159, Anexo B); cunho de cabo de 

talher (veja-se imagem 160, Anexo B); cunho de tampa de caixa (veja-se imagem 161, Ane

xo B); cunho de tampa de caixa (veja-se imagem 162, Anexo B); cunho de cabo de faca ou 

corta-papéis (veja-se imagem 163, Anexo B); cunho de cabo de talher (veja-se imagem 164, 

Anexo B). A maior parte destas peças são trabalhos de 3o e 4o anos, revelando grande rigor 

de execução técnica. Não nos foi possível identificar os alunos que executaram estes cu

nhos, nem o ano em que o fizeram. 

Do mestre Mário Recarei643 foi-nos possível identificar apenas alguns cunhos que 

passamos a referir: cunhos com aves: pardal (veja-se imagem 165, Anexo B); faisão (veja-se 

imagem 166, Anexo B) e pomba (veja-se imagem 167, Anexo B) - estes cunhos podiam ser 

aplicados no fabrico de vários tipos de objectos. Nenhum dos trabalhos destacados está 

datado, apenas exibem a indicação do n° do aluno e do ano do curso (4o e 6o anos). 

Do curso de entalhador encontram-se na escola muito poucos modelos, todos eles 

sem identificação e sem datação e que passamos a apontar: friso de folhas de acanto sim

ples que, como já dissemos, era um exercício obrigatório também para os alunos que fre

quentavam a oficina de talha (veja-se imagem 168, Anexo B); friso (veja-se imagem 169, 

Anexo B), parece-nos ser um trabalho dos mais antigos; friso de folhas de acanto entrelaça

das - estilo renascença (veja-se imagem 170, Anexo B); folha de acanto (veja-se imagem 

171, Anexo B), reprodução de um modelo em gesso (veja-se imagem 172, Anexo B); ele

mento decorativo com motivos vegetais (veja-se imagem 173, Anexo B); elemento decorati

vo, jarra com flores (veja-se imagem 174, Anexo B). Este trabalho foi inspirado numa foto

grafia de escultura decorativa, inserida no livro La Sculpture Décorative Moderne que con

tém fotografias de trabalhos em escultura decorativa de alguns artistas da École Boullé e da 

École de l'Union Centrale des Arts Décoratifs644; elemento decorativo com escudo emoldu

rado por rosas (veja-se imagem 175, Anexo B). 

Apesar da evolução destes trabalhos parecer apontar para a modernidade (modelos 

173 e 174) e para a necessária introdução de modelos que veiculassem o gosto do Estado 

Novo (modelo 175), verifica-se das informações que nos foi possível recolher que os mode

los inspirados no passado (veja-se imagens 168, 170 e 171, Anexo B) se mantiveram sem

pre presentes. 

Para além dos modelos já destacados, foi possível encontrarmos ainda na escola 

alguns exemplares de móveis que nos ajudam a confirmar esta tese. Assim, começaremos 

M3 O Mestre Mário Recarei foi mestre da oficina de gravura em aço, bronze e cobre da Escola de I de Fevereiro de 1947 a 26.10.1964. 
Registo Biográfico do Mestre Mário Recarei Leite de Andrade, Processo F. 156, Caixa F. 150-157, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''44 RAPIN, Henri - La Sculpture Décorative Moderne. Paris: CH. Moreau Éditeur. 3.eme série, [s.d], Arquivo da Escola Secundária Soares 
dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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por referir um berço em estilo renascença (vejase imagens 176 e 177, Anexo B), cuja exe

cução foi orientada pelo mestre da oficina de talha, Adolfo Marques
 645

. No levantamento que 

fizemos dos livros pertencentes à antiga Escola Faria Guimarães, deparámos com dois livros 

Le Mobilier Provençal
646 e Le Mobilier Bresson

 647
, onde se encontram assinaladas, com 

marcas, gravuras de berços que terão influenciado o mestre Adolfo Marques na opção to

mada relativamente à forma deste berço
 648

. Esta peça terá sido executada por volta de 

1938, segundo informações prestadas pelo professor Artur dos Santos Ferreira que, na altu

ra, era aluno do mestre Adolfo Marques
 649

. Não nos foi possível encontrar qualquer outra 

referência que nos pudesse assegurar o ano exacto da sua execução. 

Um outro móvel merece ser lembrado, uma arca (vejase imagem 178, Anexo B), 

também ela executada sob a orientação do mestre Adolfo Marques
650

. Nessa arca, trabalho 

realizado no ano lectivo 194243, foram utilizados elementos decorativos retirados do livro Le 

Mobilier Provençal
651

. Na imagem citada, poderemos observar um conjunto razoável de mo

delos, onde o moderno e o antigo se interligam, e onde podemos distinguir a jarra de flores a 

que já aludimos
 652

. 
Conhecendo o material de ensino com que a escola foi dotada ou, no que diz respeito 

aos modelos, a parte que resistiu ao tempo e ao descuido, tentámos recolher informações 

sobre os trabalhos que a Escola foi apresentando ao público nas exposições que promovia 

no final de cada ano lectivo, por forma a ser possível, dadas as dificuldades de datação já 

referidas, perceber melhor a evolução do gosto veiculado pela escola ao longo do período 

em estudo. Mais uma vez deparámos com algumas dificuldades na tentativa de reconstituir 

essas exposições. Por um lado, o arquivo da escola não está devidamente organizado, o 

que nos dificultou a tarefa e, por outro, não houve por parte dos órgãos directivos da época a 

preocupação em registar, de forma sistemática, esses acontecimentos. Encontrámos os ál

buns referentes à Exposição Nacional do Rio de Janeiro de 1908 e à Exposição Internacio

nal do Rio de Janeiro de 1922 e referências a uma ou outra exposição, nos boletins publica

dos pela escola em 1939
 653 e 1942/43

 654
. Assim, baseámos essa reconstituição nos pou

f>45 ■ Adolfo Marques leccionou na oficina de talha de I de Julho de 1930 a 27 de Janeiro de \954.Registo Biográfico do Mestre de Talhei 
Adolfo Marques, Processo F. 3, Caixa F. 17, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
'""' ALGOND, Henri  Le Mobilier Provençal. Collection de L'Art Régional en France. Paris: CM. Massin & Cie Editeurs, [s.d], Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
'"" GERMAIN, Alphonse Le Mobilier Bresson (ensemble & détails). Collection de l'Art Régional en France. Paris: C.H. Massin & Cie 
Éditeurs, 1925, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
M* No livro Le Mobilier Bresson tirou partido das gravuras pi 15 e pi 37 e no livro Le Mobilier Provençal da gravura pi 28. 
M9 Artur dos Santos Ferreira foi aluno na Escola Industrial Faria Guimarães desde o ano lectivo de 1932/33 até 1938 do curso de entalhadores 
e do curso de marceneiro até 1941/42. 
6511 Esta fotografia foi retirada do Boletim Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada), Ano lectivo de 19421943. Porto: impresso 
nas oficinas gráficas da Escola Industrial de Faria Guimarães, 1943, p. 29. 
,,JI Do livro Le Mobilier Provençal, tirou partido da gravura pi. 33. 
',52 O mestre que aparece nessa fotografia é Adolfo Marques. 
633 Boletim da Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada) 1884 a 1939. Porto: Edições Marânus, Ano 1, 1939, n° 1. 
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cos dados recolhidos na escola e nas apreciações que sobre elas foram sendo proferidas. O 

Livro das Actas do Conselho Escolar contém também algumas referências a exposições de 

trabalhos de alunos realizados no final de cada ano lectivo que, como já dissemos, eram 

obrigatórias. Contudo, essas referências são limitadas e quase sempre muito vagas. Numa 

acta de Junho de 1890, aparece a primeira referência a exposições e aí o então director da 

Escola, António dos Santos Pouzada, informa «(...) haver officiado ao Sr. Madeira Pinto, 

Director Geral do Commercio e Industria pedindo-lhe consentimento para apresentar na Ex

posição Pedagógica realizada no Palácio de Crystal os desenhos effectuados n'esta Escola 
655 

no anno lectivo de 1889-1890, e de não obter resposta.» . Posteriormente, em sessão 

extraordinária do Conselho Escolar, o director informou que os trabalhos dos alunos não 

tinham sido enviados à referida Exposição por falta de resposta do Director-Geral do Com

mercio e Industria 656. 

Joaquim de Vasconcelos referindo-se à Exposição das Escolas de Desenho Indus

trial de 1891 que teve lugar no Museu Industrial e Comercial do Porto, considera, face à ex

posição de 1887, que «o progresso das escholas é notável» 65T. Contudo, e relativamente 

aos trabalhos de desenho de ornato apresentados pela Escola Faria Guimarães, escreve: 

«(...) contávamos com melhores trabalhos e mais variados no curso do Snr. Silvestri 

(Bomfim); não notamos progresso sensível nos seus discípulos. Os desenhos dos alumnos 

do seu collega o Snr. Pouzada estão no mesmo caso: repetição de problemas conhecidos, 

em soffrível execução, motivos soltos que não nos habilitam a apreciar a marcha do ensino, 

encontramos apenas a média de 4 e 5 estampas por alumno» 

Relativamente aos trabalhos de desenho geométrico rigoroso comenta: «(...) as 

(provas) do Snr. Pouzada são fracas; é incomprehensível como o jury lhes deu 15 valores e 

dous prémios!» 659. No desenho de máquinas, diz: «(...) as provas do Snr. Pousada (Bomfim) 

são pobres, como obra de alumnos que têem três a quatro annos de eschola. E obtiveram 

13 valores (A. Rico e Polycarpo Rosas) - um outro enygma das classificações do último anno 

escolar!» 660. Nesta exposição e apesar das interrogações de Joaquim de Vasconcelos face 

às classificações e prémios atribuídos aos alunos, foram premiados 3 alunos da Escola In

dustrial Faria Guimarães: dois alunos do curso do professor Pouzada (desenho geométrico 

654 Boletim da Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada). Ano Lectivo de 1942/43. Porto: impresso nas oficinas gráficas da 
Escola Industrial Faria Guimarães, 1943. 
655 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim, Porto, Acta n° 9 da Sessão do Conselho Escolar de 
6 de Junho de 1890, fl. 4v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
656 Idem, Acta n° 10 da Sessão do Conselho Escolar de 27 de Junho de 1890. 
" " VASCONCELOS. Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1891, p. 
10. 
">* Id.. Ibid. pp. 29-30. 
659Id., Ibid,-p. 39. 
"""Id. Ibid, p. 42. 
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rigoroso, sem aplicação) e um do curso do professor Silvestri (desenho complementar, ramo 

ornamental) 661. Não nos foi possível conhecer os trabalhos expostos, uma vez que não 

existe nenhum registo desta exposição nos arquivos da escola. 

A Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães participou na Exposição Nacional do 

Rio de Janeiro realizada em 1908. Para essa exposição, a Escola organizou propositada

mente um álbum com «(...) trabalhos de Arte Ornamental e Exercícios de Composição exe

cutados por (alunos) ourives de ouro e prata, gravadores, marceneiros, entalhadores mar

moristas, etc.»662. A participação da Escola nesta Exposição foi de grande importância visto 

que, tal como consta do dito álbum, foi «(...) conferida a esta escola pelo Júri Superior uma 

Medalha de ouro o que constitui para ela o mais valioso testemunho da sua reputação e um 

permanente estímulo para o seu progresso» 

A imprensa portuguesa e brasileira referiu-se a este evento, e como se pode ler na 

revista Ilustração Portugueza: «(...) o Porto timbrou em fazer-se representar por forma lison

jeira na exposição do Rio de Janeiro e justo era que se esforçasse realmente n'esse intento 

visto ser do norte do paiz a parte preponderante da nossa emigração para o Brazil. O mos

truário industrial e commercial enviado ao grande certame fluminense pelo Porto é, por isso, 

conforme as informações registadas nos jornaes, bastante completo e foi organizado de for

ma a dar uma ideia nítida dos principaes ramos da actividade económica na capital das nos

sas províncias do norte. As indústrias características da região fizeram-se representar, prin

cipalmente, de uma maneira que pode considerar-se na verdade distincta. Conjunctamente 

com a sua representação agrícola, industrial e commercial, não esqueceu ao Porto, porém, 

cuidar por egual da sua representação artística» 

Dos trabalhos apresentados pela Escola nesta exposição, destacaremos apenas al

guns que nos permitem dar, com segurança, uma imagem do trabalho que, na altura, nela se 

realizava. 

- Desenho do aluno ourives José Ribeiro de Souza, datado de 28 de Abril de 1899, 

que reproduz uma estampa do século XVII, da Escola Italiana, uma figura decorativa famosa 

executada por Cherubino Alberti e datada de 1625. Este desenho foi executado a partir de 

,,M VASCONCELOS, Joaquim de -A Exposição das Escholas de Desenho Industrial. Porto: Typographia do Commercio do Porto, 1891, p. 
48. 
H'2 Álbum da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, 5 de Março de 1908, primeira página. Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. Neste álbum é referido na segunda página a constituição do corpo docente responsável 
pela organização do álbum, a saber: Director - Theodoro Pinto dos Santos Fonseca; Professores: Desenho Geral - Theodoro Pinto dos Santos 
Fonseca e Artur T.M. Coutinho D'Almeida D'Eça e a Desenho Ornamental Industrial - Silvestro Silvestri. 
M'3 Álbum da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, 5 de Março de 1908, nota aposta no álbum, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico. Encontra-se ainda exposto na Biblioteca da Escola Secundária Soares dos Reis o 
diploma comprovativo da atribuição dessa Medalha de Ouro. 

Ilustração Portugueza.Usboa: 128 (3 Agosto 1908). Neste número da Ilustração Portugueza estão reproduzidos, a par de quadros de José 
Brito, António Carneiro, Júlio Ramos e D. Margarida da Costa, dois objectos da Escola Industrial Faria Guimarães, a saber: um punho de 
espada e uma salva em estilo renascença. 

142 



uma estampa impressa na Encyclopédie de l'Art Industriel et Décoratif, L'Art Pour Tous 

(veja-se imagem 179, Anexo B), muito utilizada na Escola e a partir da qual, como se irá ver, 

foram executados os desenhos que constam deste álbum. 

- Desenho do aluno F. Rocha Coimbra datado de 11.05.1900, que reproduz uma es

tampa do século XVIII da Escola Francesa, rocaille 6Í'6 (veja-se imagem 180, Anexo B). 

- Desenho do aluno Custódio Augusto Pereira (lavrante) datado de 13.05.1903 (veja-

se imagem 181, Anexo B), o qual reproduz uma estampa do século XVIII de baixela de prata 

francesa (regência), acessório para mesa, balde para refrescar, executado em 1723 pelo 

Senhor Le Duc (d'Enghien) a partir de desenhos de J.A. Meissonier. Trata-se de uma com

posição inspirada em motivos aquáticos. Em cada um dos ângulos, deuses marinhos susten

tam peixes que se transformam nas pegas; no centro destaca-se um rico escudo com as 

armas do proprietário; a placa da base é um friso cinzelado onde se nota o carro de Neptuno 
667 

- Desenho do aluno José Tavares Moutinho executado em 1.2.1902 (veja-se imagem 

182, Anexo B), a partir de uma estampa do século XVIII - Escola francesa (Luís XV). Tochei-

ro de "rocailles". Este tocheiroera destinado a servir de ponto de partida e de amortecimento 

de uma escadaria de honra colocada num vestíbulo 

- Desenho do aluno Luís António de Castro (ourives), sem data, com base numa es

tampa do século XVI - Ourivesaria Flamenga (Escola dAnvers) - Jóias - Pendentes - dese

nhados por A. de S. Hubert. A peça principal da esquerda, suspensa por um gancho ornado 

com uma pérola, representa uma sereia que brinca com uma criança. O corpo da sereia tem 

a pele esmaltada e semeada de pedras preciosas. A da direita, uma salamandra, tem a su

perfície plana ornamentada com um quadrante de relógio cercado de pedrarias que transpor

ta Marte e Vénus 669 (veja-se imagem 183, Anexo B). 

- Desenho do aluno José Bárcia DAquino, executado em 16.03.1898 (veja-se ima

gem 184, Anexo B): reproduz uma estampa do século XVII - Escultura sobre madeira (Luís 

XIII) Cariatides - mísolas. Estes fragmentos decorativos, duma mesma época, provêm de 
cyr i 

móveis esculpidos onde eles desempenharam um papel decorativo importante 

,,M L'Art Pour Tous. Paris: A. Morel et Cie Éditeurs, Première Année: 8 (1861), p. 32, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola 
Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"'''' Idem: 12, p. 45, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''''7 Idem, Troisième Année: 83 (1863), p. 329, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
''''* Idem, Quatrième Année: 114 (1864), p. 455, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
"'" Idem: 130, p. 517, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''"' Idem, Sixième Année: 178 (1866-1867), p. 711, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
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- Desenho do aluno José Ferreira Apolónia datado de 26.03.1906 (veja-se imagem 

185, Anexo B), a partir de uma estampa do século XVI - Escola Francesa - escultura da épo

ca de Henrique II - Urna contendo o coração de Francisco I em Saint-Denis 671. 

- Desenho do aluno M. Loureiro Pego, datado de 23.01.1900: reproduz estampa sé

culo XVII - Escola Florentina (do Museu do Louvre em Paris) - desenho e composição execu

tados por Bernardino Poccetti, desenho a pena 672 (veja-se imagem 186, Anexo B). 

- Desenho do aluno Joaquim Gonçalves da Silva datado de 11.12.1905 (veja-se ima

gem 187, Anexo B), reproduzindo uma estampa do século XVIII - Escola Holandesa 

(colecção Recappé) - Espelho em madeira esculpido e dourado 

- Desenho do aluno Jerónimo Joaquim Monteiro datado de 30.10.1900, baseado 

numa estampa do século XVIII - ourivesaria italiana - candeeiro de noite em prata 4 (veja-

se imagem 188, Anexo B). 

- Desenho do aluno Manoel Carvalho Rocha datado de 31.01.1903 (veja-se imagem 

189, Anexo B), sobre uma estampa do século XIX - Escola Francesa - tocheiro em cobre 

polido, cinzelado por M. Villeminont 

- Desenho do aluno Ernesto Alves Sam Simão datado de 7.11.1902, que reproduz 

uma estampa do século XVII - Escola Francesa (época de Luís XIV) - consola em madeira 

dourada (veja-se imagem 190, Anexo B) 

- Desenho do aluno Manoel Gonçalves Ribeiro, datado de 28.02.1898 e executado a 

partir de uma estampa do século XVI - Escola Francesa - Capitel da Igreja de Saint-Jacques 

de Dieppe, desenhado por M. Léon Chedeville (veja-se imagem 191, Anexo B) 677. 

- Desenho do aluno A. S. Machado datado de 3.12.1901, com base numa estampa 

do século XVIII - ourivesaria francesa (época de Luís XVI)- Queima-perfumes em bronze 

dourado, mármore e folha de ferro esmaltado (veja-se imagem 192, Anexo B)678. 

- Desenho do aluno entalhador José Cardoso, datado de 4 de Abril de 1906, sobre 

uma estampa do século XVIII - Escola Francesa (época de Luís XV) - armário em madeira 

''7I L'Art Pour Tous. Paris: A. Morel et Cie Éditeurs, Huitième Année: 220 (1868-1869), p. 879, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''72 Idem: 225, p. 900, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
673 Idem, Onzième Année: 291 (1872), p. 1161, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
hU Idem, Douzième Année: 320 (1873), p. 1278, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
f'75 Idem, Treizième Année: 330 (1874), p. 1318, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
"'' Idem, 337, p. 1345, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
" " Idem, Quatorzième'Année: 370 (1875), p. 1479, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. . . 
"7S Idem, Dix-Huitième Année: 450 (1879), p. 1797, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artísti
co, Porto. 
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esculpida, dita prenda de noivado - Museu de Cluny em Paris (veja-se imagem 193, Anexo 

B)679. 

- Desenho do aluno José Pereira dos Santos Cruz datado de 30.5.1901, executado a 

partir de estampa do século XVI - Escola Francesa - painel esculpido de um móvel (colecção 

Sauvageot no Museu do Louvre), (veja-se imagem 194, Anexo B)680. 

Os trabalhos que acabámos de citar demonstram por si a utilização de metodologias 

baseadas na reprodução de estampas e de um formulário vindo do século XIX. D. José Pes

sanha, já em 1889, contestava a utilização desse formulário e constatava com alguma amar

gura que «(...) apesar da perfeição technica de muitos productos, e de prémios obtidos nas 

exposições, - as industrias, entre nós, devem ter-se como decadentes, visto que são cada 

vez menos artísticas, mais estreitamente praticas, e menos ligadas à nossa tradição d'Arte, 

evidentíssima nas quasi desconhecidas industrias locaes, tão imaginosas, tão característi

cas, tão perfeitamente individualisadas»63\ Pessanha entendia que é exactamente nos pro

dutos, genuinamente nossos, que «(...) se revela e se crystalisa em toda a sua pureza, em 

toda a sua evidencia, o génio artístico nacional» 682. Justificava esta posição procurando 

demonstrar que «(...) nas épocas de duvida, de renovação, de passagem d'um mundo que 

se decompõe e desapparece, para um mundo que vem despontando e definindo-se; - nas 

épocas em que a Arte não encontra feita a synthèse do destino d'um povo [...]; - nas épocas 

em que não há uma ideia superior, dominante, dirigente, deante da qual todas as opiniões 

individuaes se confundem, e todas as divergências acabem; - nas épocas como a nossa, em 

que tudo se critica e se discute, pelo menos no fundo das consciências, - não é possível 

achar uma arte verdadeiramente nacional, senão nos obscuros productos das industrias lo

caes, tradicionaes, caseiras, porque a arte dos artistas, não encontrando um pensamento de 

nacionalidade constituído, e não se retemperando na tradição, cae no individualismo, e cin-

ge-se ao apuro do processo, à habilidade technica. Surgem, então, os buriladores exigentes 

e insatisfeitos da phrase, os parnasianos na poesia, os minudentes na pintura, os habilido

sos nas industrias artísticas. A arte deixa de ser um grande facto social para se converter 

ríuma prenda [...]o conhecimento perfeito e completo da tradição artística, é, portanto, indis

pensável para que a Industria e a Arte d'um paiz tenham um caracter manifestamente nacio

nal, e constituam, não só um valioso elemento da riqueza, mas uma glória indiscutível» 

m L'Art Pour Tous. Paris: A. Morel et Cie Éditeurs, Dix-Neuvième Année: 491 (1880), p. 1962, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''*" Idem, Vingtième Année: 494 (1881), p. 1974, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, 
Porto. 
''*' PESSANHA, D. José - .-I História das indústrias Artísticas em Portugal. Lisboa: Typographia do Jornal O Tempo, 1889, p. 5. 
m Id. Ibid. p. 6. 
m id, Ibid. pp. 6, 7. 9e 10. 
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Deste modo incentiva a que os estudiosos procedam à colecção dos produtos das nossas 

indústrias locais e que a partir deles se constitua a nossa história artística. 

Também Manuel de Macedo, em 1895, entendia ser necessário declarar«(...) guerra 

à ridícula mania [...] de ressuscitar fórmulas que passaram com as épocas e as ideias que 

lhe deram origem [...] às formas estrangeiras, cosmopolitas, exuberantes de riqueza insolen

te e de falso gosto» e impor aos objectos artísticos, «(...)quanto possível à nascença, o cu

nho, o selo, da nossa antiga e tão brilhante nacionalidade» 684. 

Por seu lado, Joaquim de Vasconcelos num ensaio intitulados/te Decorativa Portu

guesa que fez parte da Secção Portuguesa da Exposição Nacional do Rio de Janeiro, em 

1908, afirmava: «A arte decorativa andou em Portugal, como em todos os países cultos da 

Europa, ligada aos monumentos. Esta these seria trivial se não a completássemos, acres-

centando-a com outra subordinada: quando não havia ainda monumentos, haveria arte de

corativa, em gérmen, ao menos? Onde e como se manifestou?[...] Dos templos, uns caíram; 

outros foram deturpados; raro é o que mantém a pureza das suas linhas constructivas. A 

arte decorativa popular ficou, vive, floresce. Da ornamentação, nos grandes estilos eruditos, 

d'essa não falemos! Ah, é que os restauros da moda, os estragos, a confusão foi enorme, 

perturbando a lógica mais elementar, o raciocínio esthetico mais necessário, supprimindo ás 

vezes quasi o próprio senso comum em determinados centros de influência, alias pretencio-

sos. [...] É tempo de acudir com um conselho reflectido, fundado nas melhores tradições na-

cionaes. Felizmente, não nos faltam alguns artistas de bom critério, originalidade e fecundi

dade comprovadas. Começam a multiplicar-se as obras bem pensadas, obedecendo ás 

melhores condições technicas, accommodadas a um preço razoável, traçadas em obediên

cia ás necessidades modernas, sem caírem nos excessos de estilo, que só por irrisão po

diam baptizar como Arte Nova. Haverá suite, persistência na nossa salutar reacção? Tudo 

depende de um conselho claro da crítica, de uma regressão salutar, não ao Passado, pura

mente, cegamente, mas sim ás fontes, ás genuínas fontes da inspiração nacional. É preciso 

sentirem novamente, com o povo, as suas alegrias e as suas tristezas expressas em symbo-

los palpitantes como outr'ora, quando imagens valiam por lettras: in ipsa legunt qui letteras 

nasciunt. [...] Amparem as suas industrias caseiras, que ainda podem ser uma fonte de re

ceita e de inspiração nacional. [...] As fontes de inspiração popular nunca secaram. [...] Am

paremos pois por todos os modos o lavor domestico, as industrias caseiras, respeitando os 

direitos históricos adquiridos, saneando os mercados de venda, repellindo a usura e as imi-

FRANÇA, José Augusto -A Arte em Portugal no séc. XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1988, 11 vol., p. 203. 
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tacões estrangeiras. Centralizar, com a fé num qualquer typo ou modelo de organização 

francesa, allemã ou inglesa, é asphyxiar uma vitalidade preciosa» 685. 

José de Figueiredo no livro Algumas Palavras sobre a Evolução da Arte em Portugal, 

publicado em 1908, a propósito das artes decorativas e partilhando das posições de Joaquim 

de Vasconcelos, cujo contributo para a história das «.nossas indústrias artísticas» considera

va relevante, escrevia: «(...) é no que há de typicamente nosso em alguns dos elementos 

que entram no chamado estylo manuelino, e, nas pequenas industrias, populares, caseiras, 

ou conventuaes; na cerâmica [...] na ourivesaria, no mobiliário, nas rendas, na tapeçaria, e, 

constructivamente, nas habitações regionaes, que os nacionalistas da nossa arte teem que ir 

buscar a sua principal fonte de inspiração» 

Na mesma "luta" contra a persistência de formulários passados se manifesta Rama

lho Ortigão, em 1908, ao apresentar a nova revista Architectura Portugueza. Asseverava 

que «(...) a diferenciação dos estilos constitui o cunho iniludível da sensibilidade especial de 

cada geração [...] e o nosso tempo [...] antidatou o seu depoimento plástico falsificando a 

história», em cópias de formas extintas, «fenómeno jamais visto em nenhum outro período 

da historia da arte» 687. Já em 1900 constatava: «(...) o ensino industrial português [...] de-

sarticulou-se logo à nascença pela mais inoportuna intervenção dos agentes burocráticos, 

desnorteou-se do seu rumo, e não é hoje senão mais uma das nossas instituições de sim-
coo 

pies aparato cenográfico, inútil apesar da enganosa vitalidade com que ainda se mexe» 

Completamente divorciado da produção industrial apenas cumpria «a missão académica de 

fazer discípulos diplomados-» 689. O que Ramalho Ortigão chamou «a decapitação oficial da 

nossa educação artística» 69° repetiu-se em todas as indústrias fazendo com que estas não 

tenham «carácter nacional, sendo portanto destituídas de originalidade e como tais inaptas 

para a luta da concorrência mercantil»691. Esta "decapitação" manifesta-se por exemplo em 

Lisboa, onde, como escreve, «(...) não há um Museu de arte decorativa, nem um simples 

mostruário da nossa produção industrial [...] assim como em todas as outras capitais da Eu

ropa [...], há pelo contrário escaparates de aparatosos armazéns, que são para quem anda 

pelas ruas o cantagioso exemplo da mais corrompida perversão, do mais provocante e pom

poso relismo a que pode chegar o desvairamento do gosto.» 692. Por esse "desvairado" 

685 VASCONCELOS - Joaquim de -Arte Decorativa Portuguesa. In Notas sobre Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional, 1908, Vol. II, pp. 
179a 185. 
''*'' FIGUEIREDO, José de - Algumas Palavras sobre a Evolução da Arte em Portugal. Lisboa: Livraria Ferreira Editora, 1908, p. 38. 

Architectura Portugueza: 1 (1908). 
68» ORTIGÃO, Ramalho -A Ressurreição de uma Indústria.Arte Portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1943, Tomo II, p. 247. Este 
artigo a que aludimos foi publicado no Brasil - Portugal, ano II, 1 de Março de 1900, n° 27. 
m Id., Ibid., p. 247.. 
<M Id, Ibid. Jomol, p. 128. 
691 Id. /è/í/.,Tomo I, p. 128. 
m Id., Ibid. Jomol, p. 129. 
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gosto responsabilizava Ramalho Ortigão o século XIX, que considerava ter sido «(...) entre 

os demais séculos da nacionalidade portuguesa, o mais inactivo, o mais infecundo, o mais 

ôco. [...] Faltoulhe o íntimo e sagrado sentimento da nacionalidade,  não soube ser portu

guês; e faltoulhe, para que soubesse ser operário, o alto espírito da escola»
693

. Concluindo 

que só «(...) pelo culto da arte e pela educação artística que esse culto compreende, é que a 

produção industrial se especializa, se valoriza pela originalidade característica do produto e 

transforma pela prosperidade, unicamente determinada pelo ensino, toda a economia de 

uma nação, como se evidenciou nos últimos tempos em Inglaterra, na Áustria, na Alemanha, 

por via da simples reconstituição dos museus e da multiplicação das escolas» 

Esta exposição de 1908, como comenta José Augusto França, «(...) foi aflitivo mos

truário de desactualização do artesanato da arte, quando não penosa prova dum amadoris

mo doméstico»
 695

. O ensino artístico estava a ser vítima do estado da arte em Portugal e, 

ao mesmo tempo, seu cúmplice. A Academia de BelasArtes, nas palavras de José Augusto 

França, «(...) diminuía a importância das "artes e ofícios", separandoas de mais nobres pre

ocupações estéticas. Aconteceu então que o ensino de arte não serviu nem para uma coisa 

nem para outra: não estando à altura da "grande arte", não se prestou a ser útil à 

"pequena"... E nisso falhou ele a dupla missão de intermediário que lhe competia, dentro do 
■ i 696 

corpo social» 

Por outro lado, como afirma Rui Afonso Santos, «(...) seria difícil esperar uma reno

vação do panorama decorativo pelo lado das indústrias artísticas: o problema da aliança 

entre as artes e a indústria pouca repercussão poderia ter num país escassamente industria

lizado, e uma estética Morrisiana de adequação entre a forma e a função era uma mera mi

ragem que apenas o Marquês de Sousa Holstein parecia vislumbrar»e a vinda de professo

res estrangeiros na sequência da reforma do ensino industrial em 1886 pouco ou nada mo

dificou, uma vez que «(...) também eles, tiveram de acomodarse ao gosto e às condições 

existentes»
 697

. No caso do professor italiano Silvestre Silvestri que foi nomeado para a Es

cola Faria Guimarães, talvez se deva ter em conta que também ele era portador desse gosto 

oitocentista, como se poderá constatar na obra de pintura decorativa que deixou na cidade 

do Porto, a que nos referiremos no Anexo F. 

Em Portugal não havia nem Ministério das BelasArtes, nem nenhum organismo esta

tal que se empenhasse a fundo neste ensino. Como já dissemos em capítulos anteriores, a 

mi ORTIGÃO, Ramalho  A Ressurreição de uma Indústria. Arte Portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1943, Tomo II, p. 281282. 
694 Id, Ibid, p. 197. 
m FRANÇA, José Augusto  A Arte Portuguesa no Séc. XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1988, II vol., p. 204. 
m Id, Ibid, p. 374. 
697 SANTOS, Rui Afonso  O Design e a Decoração em Portugal: Exposições e Feiras, os Anos Vinte e Trinta. Dissertação de Mestrado em 
História de Arte Contemporânea (texto policopiado), apresentada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, em 1994, p. 12. 
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questão da importância da educação artística e da orientação a dar-lhe foi sempre um cam

po de batalha fértil onde não faltavam "cavaleiros" que por ela lutavam, mas em que suces

sivamente faltavam "as armas" e a vontade política que permitissem a sua concretização 

ajustada. A este respeito escrevia José Augusto França: «(...) a falta de preparação estética 

dos governantes, impedindo a ingerência das artes na sua actividade governativa, traduzir-

-se-ia pelo abrandamento ou falta de qualidade das próprias artes - e esta falta de qualidade 

por seu lado se reflectiria no quadro geral da mentalidade dos governos, num fenómeno re

cíproco, em moto contínuo. [...] As artes visuais não influíram no governo da Nação, porque 

este foi exercido por gente que para as artes, não estava preparada - mas também pela cau

sa complementar de os seus criadores não terem para isso a qualidade suficiente. Qualidade 

estética e qualidade sociológica - que formam uma só afinal» 

José Queiroz na sua obra Olarias do Monte Sinay, publicada em 1913, chama a 

atenção para a necessidade urgente de cuidar da arte decorativa em Portugal que considera 

ter sido descurada, sugerindo a criação de uma cadeira correspondente nas Escolas de 

Bellas-Artes de Lisboa e do Porto. Já em 1909699 comentava: «(...) depende o ensino indus

trial de providencias que estão descuradas no paiz; e o que é mais para reparar, é que taes 

lacunas foram já menos sensíveis do que o são presentemente. [...] são ellas: a falta de um 

museu industrial, como o que esteve installado no edifício dos Jeronymos, que imprudente

mente foi desbaratado, quando da reforma do Senhor Elvino[Etelvino] de Brito [...] e como o 

que ainda se encontra no Porto, por ter escapado ás providencias do alludido ministro, gra

ças aos esforços do seu director, o senhor Joaquim de Vasconcellos; o caracter que toma

ram as escolas industriaes, [...] e que, em vez de servirem o ensino technico dos différentes 

officios mechanicos, estão actualmente, com poucas excepções, transformados em lyceus 

parciaes [...]; e a falta de uma aula de arte decorativa, que ha muito devia contar-se nas 

Academias de Bellas-Artes de Lisboa e Porto, facto que não pôde admitir-se na época em 

que vivemos, pois que d'esta base fundamental parte todo o ornamento que se applica á 

cerâmica, com que se enriquecem as peças de metal, que decora as madeiras e que enfeita 

outros materiaes de que se fazem tantissimos objectos indispensáveis á vida das criaturas; 

aula onde se ensinasse de dia e á noite, por meio da elevada atmosphera de saber, a trans

cendência das formas, o equilíbrio nas composições, a resultante da approximação das co

res e das suas différentes gradações, o accôrdo necessário entre os diversos elementos de 

""* FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no séc. XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, II Volume, pp. 375-378. 
''"" No capítulo Arte Applicada do livro Figuras Gradas, publicado em 1909. Este mesmo artigo foi publicado em 10/5/1908 no Jornal O 
Século. 
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uma obra, de modo a constituir um todo a um tempo agradável por si próprio e em harmonia 

com o meio a que se destinasse. » 700 

Por isso, apesar da distância temporal que separa a afirmação de Fialho de Almeida 

(1896) «não pode haver indústria sem uma educação artística adequada» da de José Luís 

Monteiro (1906) «o futuro das artes em Portugal depende exclusivamente da orientação que 

se der à educação», José Augusto França conclui que o problema da relação entre a arte e 

a indústria «nunca seria resolvido precisamente por carência dos dois elementos postos em 
701 

causa» 

Em 1922, o Comissariado Geral do Governo da Exposição Internacional do Rio de 

Janeiro envia uma comunicação a convidar a Escola a fazer-se representar nessa exposi

ção. Esse convite foi analisado em Conselho Escolar podendo ler-se na respectiva acta que 

«(...) depois de terem falado sobre o assunto o sr Director [Francisco Forte Torrinha] e os 

Srs Silvestri, Eça, Figueiredo e Alves de Sousa, foi resolvido que a Escola se representasse 

e que para esse efeito se pedisse a necessária autorização e auxílio pecuniário para fazer 

face ás despezas. Foi nomeada uma Comissão, constituída pelos Sr Figueiredo e Silvestri 

que ficou com os poderes bastantes para de acordo com o Sr. Director tomar as providênci

as necessárias para que na ocasião própria estejam organizados os álbuns e concluído o 
702 - • -

estojo artístico com que a Escola se fará representar.» Procede-se então a organização 

de um álbum para a participação da Escola na Exposição Internacional do Rio de Janeiro 

que se realizou nesse ano. Como é referido no próprio álbum, este«(...) elaborado segundo 

o programa do Curso de Desenho Ornamental (1o, 2o e 3o anos)703 é um complemento do 

enviado à Exposição de 1908» 

Desse álbum retirámos alguns desenhos de novo copiados de L'Art Pour Tous que 

passamos a citar: Desenho do aluno António Ribeiro Pinto (cinzelador), datado de 

12.04.1910 (veja-se imagem 195, Anexo B), reproduzindo uma estampa do séc. XVI - Escola 

Alemã executada por Albert Durer. Esta estampa faz parte do Livro de horas latino existente 

na biblioteca do Rei da Baviera em Munique. A estampa representa a Anunciação , a qual 

™" QUEIROZ, José - Olarias do Monte Sinay. Lisboa: Typographia Castro Irmão, [913, pp. VI-VII. 
7111 FRANÇA, José Augusto - A Arte em Portugal no séc. XIX. Lisboa: Bertrand Editora, 1990, II Volume, pp. 376-377. 
702 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães- Bomftm, Porto, Acta n° 34 da Sessão do Conselho Escolar 
de 11 de Janeiro de 1922,11. 20v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
7113 Este álbum inclui trabalhos do Curso de Desenho Ornamental e Modelação, a saber: Primeiro ano: exercícios efectuados a lápis: gessos; 
Segundo ano: aguarela e exercícios de composição: arte antiga; Terceiro ano: provas finais de composição realizadas pelos alunos. O corpo 
docente responsável pela organização deste álbum era constituído por: Director: Dr. Francisco Forte de Faria Torrinha; de Desenho Geral: 
Artur T.M. Coutinho de Almeida d'Eça, Joaquim Guedes e Rogério Ferreira de Andrade; de Desenho Ornamental e Modelação: D. Maria 
Emília Arroja, Pedro Figueiredo Ferreira e Silvestro Silvestri; de mestre da oficina de Marcenaria Américo Gomes de Sousa e da oficina de 
cinzelagem e ourivesaria António Alves de Sousa. In Álbum da Escola Industrial Faria Guimarães. Porto. Portugal, 1922, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
7"4 Álbum da Escola Industrial Faria Guimarães. Porto. Portugal. 1922, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializa
da do Ensino Artístico, Porto. 
705 L'Art Pour Tous. Paris: A. Morel & Cie Éditeurs, Première Année: 20 (1861), p. 79, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
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serviu ainda de inspiração a um trabalho de modelação executada pelo mesmo aluno (veja-

se imagem 196, Anexo B) e também presente no álbum. 

Desenho do aluno Gaspar Gomes de Souza (veja-se imagem 197, Anexo B) datado 

de 15.5.1908, que reproduz uma estampa de um vaso do séc. XVIII - Escola Francesa (Louis 

XVI)706. 

Desenho do aluno António J. Dias Guimarães datado de 27 de Maio de 1910 (veja-se 

imagem 198, Anexo B), copiado de uma estampa do séc. XVI - Escola Flamenga - gravura 

em buril tendo como figuras decorativas Vénus, Ceres, Baco e o Amor 

Desenho do aluno Custódio Bernardo Lopes (cinzelador), datado de 31.01.1918 

(veja-se imagem 199, Anexo B) e executado a partir de estampa do século XIX - Escola 

Francesa - Prato de gomil da autoria de M.L. Villeminot, que coloca nesta composição as 

estações do ano e os meses (signos do Zodíaco) 

Desenho do aluno António Pereira Braga datado de 30.01.1908 (veja-se imagem 200, 

Anexo B) a partir de estampa do séc. XVI - Ourivesaria Francesa, cinto e bracelete da colec-
709 

ção Sauvageot do Museu do Louvre 

Trabalho do aluno David Ferreira Soares datado de Novembro de 1910 (veja-se ima

gem 201, Anexo B), com base na estampa do séc. XVII - Escola Francesa (época Luís XIV) -

porta em madeira esculpida. Esta porta existia ainda em 1881 na velha ruela de Saint-Malo, 

na Bretanha 710. 

Desenho do aluno António Martins D'Oliveira Júnior datado de 28.11.1908 (veja-se 

imagem 202, Anexo B), sobre a estampa do séc. XVII - Escola Italiana - vestes diversas de 

soldados - gravura executada por Salvator Rosa 

Desenho do aluno Filippe José Bandeira (cinzelador) datado de 2.6.1913 (veja-se 

imagem 203, Anexo B), a partir de estampa do séc. XV - Ourivesaria Alemã, relicário em 
712 

cobre dourado e esmaltado 

Desenho do aluno Albino Moreira da Cunha (veja-se imagem 204, Anexo B) executa

do a partir de uma estampa da época Romana-(Ano 50, séc. V) que reproduz um tripé em 

m L'Art i'our Tous. Paris: A. Morel & Cie Éditeurs, Quatrième Année: 123 (1864), p. 489, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -
Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
7117 Idem: 127, p. 505, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
708 idem, Douzième Année: 306 (1873), p. 1221, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, 
Porto. 
m Idem, Dix-Neuvième Année: 490 (1880), p. 1958, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artísti
co. Porto. 
71,1 Idem, Vingtième Année: 500 (1881), p. 1999, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, 
Porto. . 
711 Idem, Vingt-Troisième Année: 567 (1884), p. 2368, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino 
Artístico, Porto. . 
712 Idem, Vingt-Neuvième Année: 231 (1869-1870), p. 922, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino 
Artístico, Porto. 
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bronze, encontrado na cidade de Herculano 

Nesta exposição estiveram presentes ainda outros trabalhos, nomeadamente no 

campo da ourivesaria (cinzelagem) e da talha. Os que a seguir citaremos são composições 

dos alunos (aliás como indicam as etiquetas do álbum enviado à exposição), portanto não 

retirados na íntegra de qualquer dos livros existentes na escola mas, seguramente, inspira

dos neles. Destacamos, então, dois móveis: um (veja-se imagem 205, Anexo B), composi

ção do aluno Firmino Coelho da Rocha Cuimbra (entalhador) e outro (veja-se imagem 206, 

Anexo B), composição do aluno Manuel Vieira de Miranda (entalhador). 

No domínio da ourivesaria salientamos os seguintes trabalhos: 

Salva, com modelação em cera (veja-se imagem 207, Anexo B), composição do alu

no Carlos Pinto da Silva (cinzelador), executada no ano lectivo 1915/1916; salva, com mode

lação em cera (veja-se imagem 208, Anexo B), composição do aluno Custódio Bernardo 

Lopes (cinzelador), feita no ano lectivo 1910/1911; moldura, com modelação em cera (veja-

se imagem 209, Anexo B), composição do aluno António Caetano de Almeida Júnior 

(cinzelador), realizada no ano lectivo 1919/20; moldura para espelho, composição do aluno 

Joaquim Dias Ferreira Bastos Júnior (cinzelador) e efectuada no ano lectivo de 1919/20 

(veja-se imagem 210-A, Anexo B); salva, com modelação em cera (veja-se imagem 211-A, 

Anexo B), composição do aluno Armando da Cruz Gaio (cinzelador), executada no ano lecti

vo 1919/20. Estes dois últimos trabalhos também passaram a constituir-se modelos, existin

do ainda, no arquivo da escola, embora já um pouco deteriorados (veja-se imagens 210-B e 

211-B, Anexo B); e ainda um desenho do aluno Ernesto Alves San Simão (entalhador) data

do de 14.12.1910 (veja-se imagem 212-A, Anexo B). Existe um modelo em gesso que é a 

reprodução exacta do desenho elaborado por San Simão; contudo não nos foi possível sa

ber se terá sido feito pelo mesmo aluno, a partir do desenho apresentado, uma vez que não 

tem qualquer identificação (veja-se imagem 212-B, Anexo B). Este modelo serviu de inspira

ção e de cópia para outros trabalhos em gesso elaborados por alunos da escola, de que 

encontrámos alguns exemplares, mas que não-fotografámos por se encontrarem em muito 

mau estado de conservação. 

Como se pode verificar não só pela alusão contida no próprio álbum que o torna ine

quivocamente uma continuação dos trabalhos apresentados na Exposição Nacional do Rio 

de Janeiro de 1908, mas também pela própria data em que cada um dos trabalhos apresen

tados foram executados e pelos trabalhos em si, não se revelou nesta Exposição da escola 

qualquer sinal de mudança. Continuam a ser copiadas as estampas constantes de L'Art 

7,3 L 'Art Pour Tous. Paris: A. Morel & Cie Éditeurs, Treizième Année: 336 (l 874), p. 1342, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto: 
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Pour Tous, não se vislumbrando qualquer aproximação ao que se produzia nas escolas eu

ropeias. Registam-se neste álbum alguns trabalhos já não integralmente copiados, mas 

compostos pelos alunos a partir de estampas existentes nos livros citados; porém, a gramá

tica decorativa utilizada nessas composições mantém o gosto pelos estilos do passado à 

boa maneira oitocentista. Apesar desta constatação, os trabalhos foram bem aceites e reco

nhecida a sua qualidade, o que constituiu motivo de gáudio para a Escola Faria Guimarães, 

como se pode 1er na acta da sessão do Conselho Escolar de um de Outubro de 1923:«(...,) 

o professor Sr. Francisco Torrinha diz que, tendo tido conhecimento de que esta Escola fora 

classificada na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, propunha um voto de louvor aos 

professores e mestres que tinham concorrido com o seu esforço para a organização do ál

bum onde foram encerrados os trabalhos dos alunos» 

No ano lectivo de 1922/23, o Arquitecto Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro inicia fun

ções como professor e director da Escola Industrial Faria Guimarães715. Emmanuel Ribeiro, 

que tinha uma visão do ensino das artes industriais diferente daquela que encontrou quando 

chegou à Direcção da Escola Faria Guimarães, comentava logo no primeiro Conselho Esco

lar a que presidiu como Director: «(...) pelo conhecimento que já tenho da escola, verifico a 

necessidade de uma remodelação completa. Tudo falta, e do que existe, pouco se pode 

aproveitar no ensino, tal como modernamente se compreende» . Desde logo começou a 

promover algumas alterações, fornecendo à escola algum material de ensino, como se veri

fica através da leitura da acta do Conselho Escolar de 1 de Outubro de 1923, onde é referi

do: «(...) o professor Sr. Francisco Torrinha propõe, também, um voto de louvor ao Sr. Presi

dente pela sua reconhecida competência e dedicação ao ensino, que é aprovado, por una

nimidade. O Sr. Presidente agradece e diz ter cumprido apenas com o seu dever e apresen

ta uma relação de vários modelos, para o ensino do desenho e ilucidação dos alunos, que 

empresta à Escola, com a condição de o poder retirar quando assim o entender, e que 

consta do seguinte: todo o recheio das estantes que actualmente estão nos patamares das 

escadas, vários modelos de serralharia antiga- existentes numa estante da sala 2; nove 

fragmentos de cadeiras antigas, um mostruário de aplicações de metal, dois modelos minia

tura de camas antigas estando um desmanchado e três quadros com estampas bem como 

7.4 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim, Porto, Acta n° 43 da Sessão do Conselho Escolar de 
I de Outubro de 1923, ti. 27, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
7.5 Por Decreto de 17 de Maio de 1922 foi autorizada a permuta, a seu pedido, entre os professores efectivos da disciplina de desenho, Rogérr 
Ferreira de Andrade da Escola Industrial Faria Guimarães, para a Escola Industrial Afonso Domingues, e Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro 
desta última para a Escola Industrial Faria Guimarães. Por Portaria de 22.11.1922, publicada em Diário do Governo de 4 de Janeiro de 1923 
foi nomeado Director da Escola Industrial Faria Guimarães, tendo tomado posse do cargo em 10.1.1923. Cfr. Registo Biográfico do Profes
sor Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro, Processo F. 30, Caixa F. 6-30, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializadi 
do Ensino Artístico, Porto. 
7'" Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim, Porto, Acta n° 41 da Sessáo do Conselho Escolar 
de 15 de Janeiro de 1923, tis. 25v-26, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto. 
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um esquadro agrimensor existentes na sala 4 e 5 e três quadros com estampas na sala 4 

bem como diferentes pedaços de damascos antigos que estão na estante existente na 

mesma sala» 

Esta vontade de renovar a escola e o próprio ensino, que lhe vem naturalmente do 

trabalho que desenvolveu durante vários anos na Escola Normal para o Ensino do Desenho 

em Lisboa e no Porto 718, levaram Emmanuel Ribeiro a fazer várias deslocações ao estran

geiro para tomar contacto com o ensino noutros países719. Como prova desta preocupação 

na renovação das práticas pedagógicas e da nova forma de encarar o ensino das artes apli

cadas à indústria, destacamos as seguintes palavras de Bertino Daciano no seu livro, Pedro 

Figueiredo, o Pedagogo e o Artista: «(...) na Escola Industrial Faria Guimarães, igualmente 

lhe (Pedro Figueiredo) ouvi, um dia (Maio de 1926) uma interessante conferência subordina

da ao título: "Estilos - Estilizações" e, em 1922-23, sei que, por sugestão do Prof. Emmanuel 

Ribeiro, então director [...] deu (Pedro de Figueiredo) ali início ao ensino do desenho feito do 

natural (flora e fauna) seguido de estilização e composição decorativa, com aplicação às 
720 

indústrias da arte» 

Tal facto poder-se-á constatar numa acta do Conselho Escolar da Escola Faria Gui

marães de 1927, em que o professor Artur Torcato de Moura Coutinho de Almeida Eça fez 

questão que ficasse lavrado em acta «(...) o voto de sincera admiração pela forma como o 

Exmo Sr. Emmanuel Ribeiro tem dirigido esta escola, produzindo com o seu esforço sábio, 

percistente e inquebrantável uma verdadeiro revolução no ensino, iniciando brilhantemente 

métodos novos que certamente serão em pouco tempo adoptados em todas as escolas, e 

em especial pelo êxito da exposição escolar de Julho deste ano e da exposição na Escola 

Afonso Domingues em Lisboa, dos trabalhos da Escola Faria Guimarães que, conforme tive 

ocasião de constatar, foram elogiadíssimos e admirados por todos quantos ali acorreram» 
721 

Em 1926, Emmanuel Ribeiro escrevia no seu pequeno livro Onde se lêem algumas 

palavras ... «Ha [...] a obrigação, imposta pela'necessidade colectiva da sociedade actual, 

717 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães. Bomfim. Porto, Acta n° 43 da Sessão do Conselho Escolar 
de 1 de Outubro de 1923 ti. 27, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada do Ensino Artístico, Porto 
718 Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro exerceu funções docentes na Escola Normal para o Ensino do Desenho de Lisboa desde a sua funda
ção Apesar da sua transferência para o Porto, foi autorizado a continuar a prestar serviço nessa escola por proposta do seu Director, através de 
Despacho de 20 de Março de 1923. Por Decreto de 10 de Novembro de 1924, publicado no Diário do Governo n° 272, V Séne, de 19 de 
Novembro de 1924 foi nomeado, por conveniência uraente de serviço, Director da Escola Normal para o Ensmo do Desenho do Porto. Ctr. 
Registo Biográfico 'do Professor Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro. Processo F. 30, Caixa F. 6-30, Arquivo da Escola Secundaria Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
7I" Em 19 de Agosto de 1926 e em 11 de Junho de 1927 deslocou-se a França para estudar vários problemas sobre o Ensino Técnico naquele 
país No ano lectivo de 1929, no período de férias foi autorizado a visitar as Escolas Técnicas da Bélgica, a seu pedido, por Despacho do 
Ministro de 15 de Maio de 1929. Cfr. Registo Biográfico do Professor Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro, Processo F. 30, Caixa F. 6-30, 
Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
7211 GUIMARÃES Bertino Daciano R. S. - Pedro de Figueiredo, O Pedagogo e o Artista. Porto: [s.n.], 1955, p. 9. 
721 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães. Bomfim. Porto, Acta n° 62 da Sessão do Conselho Escolar de 
12 de Outubro de 1926, ti. 38, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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das artes decorativas, fugindo a uma estagnação perniciosa, de acompanharem o movimen

to que se regista em todos os centros cultos. Elas devem evolucionar segundo a órbita das 
722 

modernas aspirações estéticas . E Gustave Le Bon ensina-nos que "quem se adapta ao 
723 

espírito do seu tempo, progride"» . Referindo-se à ourivesaria constata tristemente que 

«(...) todos andam a copiar uns aos outros harmonias já por si mal adaptadas e deturpadas 

com que julgam fazer estilo a que chamam D. João V ou Manoelino, mas que não passa de 

miserando arranjo de mal mastigada composição à qual preside apenas - em quasi todos os 

casos - pouco senso e mau gosto [...] Entre nós, a maneira fixa usada com estes dois já de

turpados estilos é quási uma obsessão, e alguns sebastianistas da arte supõem, erradamen

te, ainda assim fazerem arte. [...] E no meio desta babilónica confusão, ainda há quem pen

se no comércio externo como se fosse possível consegui-lo sem obras de subido valor artís

tico, que fale aos corações a linguagem da hora presente e além disso a linguagem étnica 

daqueles para quem ela é destinada. [...] É preciso termos em vista sempre que, além do 

estilo da época, há também o estilo da raça. E nós temos a obrigação de mostrar a que sé

culo pertencemos e o meio em que estamos. A não ser que erradamente, se julgue fazer 

fora das fronteiras comércio de touriste com inspirações retrospectivas de mal alinhavadas 

composições» 724. Emmanuel Ribeiro descreve as obras realizadas como «(..J um simples 

mistifório carnavalesco com um figurino já gasto e deturpado. São aglomerados de notas 

sem ligação possível, cada uma salientando-se para seu lado sem o mesmo valor, sentimen-
725 

to e intenção decorativa» 

Tenta demonstrar que esse tipo de obras não tem qualquer sentido no momento que 

se vive e a propósito cita H. Verne & R. Chavance que, na obra L'Art Décoratif Moderne, 

escrevem: «(...) dans toutes les branches de l'industrie, les pseudo-copies du passé battent 

en retraite devant les formes du présent» e acrescenta«(...) a nossa casa, o nosso vestuá

rio, os nossos hábitos, os meios de transporte de que hoje dispomos, tudo, tudo contribui 

para que a nossa vida seja outra, com outras emoções estéticas, mais simples harmonias, 

mais sintéticas. E nós hoje já não podemos sentir os grotescos do renascimento, com as 

suas exuberantes e complicadas ornamentações de flora e fauna enlaçadas em ébria fanta

siará não podemos sentir com sinceridade a linha severa do românico, a linha evocativa do 

gótico sob qualquer faceta, porque o temperamento estético colectivo é outro e portanto com 

722 Emanuel Ribeiro cita E. Neumann no seu livro Sistema de Estética onde este at"irma:«/orfo o artista está sujeto a cierlas leyes humano-
ge ne rales de la creación espiritual y a las influencias que le inponem su pueblo, su época, su raza, su nacionalidad, la educación y cultura de 
su tiempe». In RIBEIRO, Emmanuel -Onde se lêem Algumas Palavras de conselho, censura e estimulo aos nossos trabalhadores dos metais 
nobres e muito principalmente àqueles que ora se iniciam na arte. Porto: Tipografia Sequeira Limitada, 1926, p. 8, nota (2). 
723 RIBEIRO, Emmanuel - Onde.se lêem Algumas Palavras de conselho, censura e estimulo aos nossos trabalhadores dos metais nobres e 
muito principalmente àqueles que ora se iniciam na arte. Porto: Tipografia Sequeira Limitada, 1926, p. 8. 
724 /cl., Ibid, pp 12-15. 
m Id., Ibid., p. 24. 
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novas aspirações e novos moldes. [...] E a ourivesaria, embora com uma maior lentidão na 

marcha da sua trajectória evolutiva, deve viver dentro das harmonias que a Moda cria para 

os vestuários femininos; dentro das sinfonias de simplesa esbelta que o lápis dos modernos 

decoradores de interior buscam para o aconchego do nosso home;; 

Emmanuel Ribeiro depois de tecer algumas críticas, como vimos, e de apontar a 

necessidade de novas opções estéticas, finaliza este seu pequeno volume sugerindo uma 

nova forma de abordagem na ourivesaria, numa tentativa de conciliação entre as ideias de 

William Morris e a apologia dos processos mecânicos. Escreve a certa altura:«(...) torna-se 

necessário [...], além de procurar novas frases emotivas e novos recortes de desenho, o 

lançar-se mão de processos mecânicos de execução para os trabalhos meramente industri

ais, embora de bom gosto. [...] Porém é preciso que não se confunda o objecto artístico com 

o objecto de bom gosto. Eles ocupam logares distintos e inconfundíveis. Que o trabalho ma

nual seja apenas para obras de arte e aproveitado simplesmente para os acabamentos ou 

retoques. A respeito das obras de arte, essas seriam pagas compensadoramente e levariam 

sempre a marca dos artistas que as compuzessem ou executassem, as quais além de serem 

vendidas nos estabelecimentos da especialidade, o seriam também em certâmens colecti

vos, que evidentemente muito contribuiriam para o seu maior desenvolvimento. Quanto aos 

Mestres, ourives ou cinzeladores, poderiam executar modelos de artistas que se iniciassem 

na especialidade, embora aqueles fossem mais do que simples artífices. Esta colaboração 

mútua viu-se e vê-se ainda principalmente entre os gravadores de buril que puzeram sempre 

os seus ferros à disposição de artistas de subido valor. É porque o artífice pode ser artista na 

sua interpretação técnica, o mesmo desenho ou molde sendo tecnicamente interpretado por 
727 

diversas maneiras, apresentando fisionomias de diferente característica» 

As ideias de Emmanuel Ribeiro foram tema para um artigo datado de 1927 da autoria 

de Adolfo Faria de Castro. Nesse artigo Faria de Castro, não deixando de acentuar a impor

tância e o interesse do livro de Emmanuel Ribeiro, considera que este não apresenta uma 

«unidade de critério nas afirmações feitas». E fundamenta a sua opinião citando um extracto 

do opúsculo de Emmanuel Ribeiro Água fresca onde este afirma: «(...) para vermos o 

quanto de maravilhoso há em alguns exemplares que os nossos oleiros e ceramistas de ou

tras eras nos legaram, basta recordar que quando desejamos uma peça bela e pura na sua 

linha de requintado equilíbrio, flagrantemente decorativa, o ceramista de agora, na impossi-

bilidade de criar, decalca os produtos antigos, nem sempre os mais felizes...» . Então, 

"' ' RIBEIRO, Emmanuel - Onde je lêem Algumas Palavras de conselho, censura e estímulo aos nossos trabalhadores dos melais nobres e 
muito principalmente àqueles que ora se iniciam na arte. Porto: Tipografia Sequeira Limitada, 1926, pp. 25-26. 
727 Id., Ibid, pp. 27-29. 
72* CASTRO, Adolfo Faria de -Impressões de Arte. Crónicas sobre figuras e factos da Arte Portuguesa de 1925 a 1935. Coimbra: Editora 
Lim, 1936, pp. 144-145. 
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Faria de Castro conclui: «(...) o que se diz de peças de cerâmica pode aplicar-se a peças de 

ourivesaria. Não vejo pois, unidade de critério nas afirmações feitas. De resto, usa como"ex-

libris" uma rosácea gótica com a divisa: "Quanto mais rendilhada mais ilumina", e a arte que 
729 

parece advogar e sentir é a arte moderna» 

Faria de Castro termina a sua crónica-afirmando: «(...J como professore director da 

Escola Industrial de Faria Guimarães, onde tem primazia a aprendizagem de artífices de 

ourivesaria, poderá pôr em prática esta sua opinião: "a ourivesaria deve viver, dentro das 

harmonias que a Moda cria para os vestuários femininos; dentro das sinfonias de simpleza 

esbelta que o lápis dos modernos decoradores de interior buscam para o aconchego do 

nosso home". Pois sim, mas a Moda nestes século-vintescos tempos não é impulsionada por 

qualquer mola, visível e invisível, de Arte e a ourivesaria também não deve fiar-se muito em 
730 

alguns "modernos decoradores de interiores"» 

Destes comentários ressalta a dificuldade de Faria de Castro em entender a mensa

gem de Emmanuel Ribeiro. Vê faita de unidade de critérios em observações que pretendiam, 

em nosso entender, não deixando de realçar a importância de determinadas correntes e 

manifestações artísticas do passado, evitar a sua repetição no presente e encontrar nesse 

presente novas linhas de rumo. A distância entre os dois é notória de tal sorte que Faria de 

Castro, a propósito da publicação do livro de Pedro Fazenda, A ourivesaria portuguesa con

temporânea e os metais e pedras preciosas, comentava numa crónica datada de 1929: «(...) 

vemos que a ourivesaria tem alguns haustos de vida em manifestações isoladas. O que nos 

vale, contra toda a crua realidade da sorte, é o facto de serem essas manifestações um re

flexo de maravilhas antigas, apagado eco da longínqua voz do passado, magnífico e esplen

doroso. Hoje, a ourivesaria portuguesa ainda é alguma coisa digna de admiração e de orgu

lho»73'. 

Opinião diferente da de Faria de Castro era expressa no II Congresso de Ourivesaria 

Portuguesa, realizado em 1926, por José de Figueiredo, então director do Museu de Arte 

Antiga, que afirmava: «(...) tanto ou mais que as chamadas artes puras, as indústrias artísti

cas teem de ser do seu tempo, reflectindo o modo de ser da época e do meio em que vivem. 

Impõe-lhe, entre outros motivos, o seu caracter utilitário. Para isso tem, porém de ter raízes 

na tradição; aliás e por falta desse sólido ponto de apoio, elas não preencherão nunca, intei

ramente, nenhuns desses fins. Indispensável é, portanto, estudar atentamente, o que os 

nossos avós nos deixaram em matéria artística, não para os imitar, mas para alargar e com-

729 CASTRO, Adolfo Faria de -Impressões cie Arte. Crónicas sobre figuras e fados da Arte Portuguesa de 1925 a 1935. Coimbra: Editora 
Lim, 1936, pp. 144-145. 
mId., Ibid., pp. 145-146. 
731 Id., Ibid,-p. 147. 
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pletar a nossa linguagem, de forma a podermos traduzir, mais fácil e livremente, o que temos 
732 

para dizer» 

Também a classe dos ourives parece ter sido sensível às Algumas palavras ... de 

Emmanuel Ribeiro. Assim, na revista Esmeralda em 1927, a propósito da exposição de tra

balhos da Escola Faria Guimarães na Escola Afonso Domigues de Lisboa, refere-se: «(...) de 

todos os trabalhos expostos [...] o que mais nos prendeu a atenção foram os produtos de 

ourivesaria e cinzelagem, onde observamos trabalhos muito perfeitos. De acabamento muito 

cuidado na sua quase totalidade, notamos em grande número deles, pela sua perspectiva 

superiormente bela, uma explendida disposição artística do espírito dos seus autores[...]. 

Dizemos, entretanto, que a obra realizada pela Escola Faria Guimarães destina-se a reparar 

uma lacuna há muito existente no problema pedagógico, no ramo do ensino técnico, sendo 

motivo para esperar que, dentro em breve se deixem de executar inconscientemente sobre o 

metal composições com motivos ornamentaes pessimamente copiados e horrivelmente de

calcados de pedra, de madeira e de vidro, de que se queixa o Sr. Emmanuel Ribeiro, no seu 

pequeno volume "onde se lêem algumas palavras...". É por isso de esperar que a nova gera

ção será provida da sciencia necessária para promover uma profunda remodelação nos 
733 

nossos costumes» 

António Moreira escrevia em 1926 na revista Esmeralda: «(...) as revistas sobre arte 

aplicada que, em grande número se publicam no estrangeiro, fazem largas referências e dão 

pormenorizadas notícias sobre as Escolas Industriais, os seus estudos, os seus produtos, a 

sua técnica. Quer-me parecer que em Portugal e nesta cidade do Porto, também uma escola 

existe, pelo menos, que mereceria em jornais da especialidade, elogiosas referências, pelo 

muito que, pela sua orientação e excelente trabalho, vem chamando a atenção dos que por 

estes assuntos se interessam, que já vão sendo alguns. Quero referir-me à Escola Industrial 

Faria Guimarães [...]. O seu director Emmanuel Ribeiro, alma de artista, espírito de poeta, 

inteligência viva e moderna, tem sabido dar a esta escola uma orientação que a faz hom-

brear, no seu âmbito modesto, com as boas escolas de estranhas terras. O corpo docente 

que o rodeia, poderosamente o auxilia e com ê/e colabora na explendida cruzada» 734. 

De novo em Outubro de 1928 e na sequência de uma exposição de trabalhos reali

zada nas então recentes instalações da Escola Industrial Faria Guimarães, o director da re

vista Esmeralda, Ferreira Tomé, escreve no artigo de abertura da revista:«(...) a obra que a 

Escola Faria Guimarães está realisando, é enorme, é oiro que lançado sobre o lar da popu

lação trabalhadora do Porto, é trigo loiro e puro que está semeando na seara inculta das 

732 Catálogo do II Congresso de Ourivesaria Portuguesa. Lisboa: Tipografia Americana, 1926, p. 8. 
733 MOREIRA, António - Exposição da Escola Industrial Faria Guimarães. Esmeralda. Lisboa: 30 (Novembro 1927), p. 7. 
734 MORERA, António - Escola Industrial Faria Guimarães. Esmeralda. Lisboa, 2a série: 21 (Dezembro 1926), p. 2. 
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classes pobres. Desse grangeiro obter-se-ha uma safra opulenta e fecunda que se multipli

cará por sucessivas gerações, porque é uma obra de transformação e construção. Semear! 

Construir! Tal é a obra que vem realisando esse grupo de obreiros do ensino técnico, sob a 

direcção firme e inteligente do director da escola Faria Guimarães[...]. Mercê desse esforço, 

a classe da ourivesaria poderá afirmar dentro em breve uma nova mentalidade, pela cultura 

artística ali obtida. Resta que industriaes e comerciantes saibam acompanhar e aproveitar a 
735 

evolução do ensino que se está operando nas nossas escolas» 

Leal da Câmara, ao referir-se ao ensino da Arte nas Escolas Industriais, numa oração 

de sapiência por si pronunciada no dia 12 de Outubro de 1924 na Escola Industrial Fonseca 

Benevides em Lisboa, dizia: «(...) sem cair nos exageros modernistas, é mister conduzir o 

espírito à compreensão dos fenómenos estéticos modernos, que os discípulos têm diante 

dos olhos, a cada instante, nos desenhos dos tecidos, nas estamparias, nos papéis pinta

dos, nos ornamentos da cerâmica, na forma dos objectos mais variados e mais normais a 

mostrar-lhes qual a ligação que têm com as leis fundamentais do desenho e com as tradi

ções da Arte, através dos seus variadíssimos estilos»736. Leal da Câmara insiste na neces

sidade de proporcionar aos alunos educação estética porque «(...) não devemos esquecer 

que a elaboração dos ofícios que demandam Arte, tais como bordadeiras, modistas, ourives, 

serralheiros, marceneiros, pintores, decoradores, litógrafos e tipógrafos, gravadores e foto-

gravadores, estofadores, entalhadores, etc., necessitam a compreensão do tempo em que 

vivemos e das suas características estéticas. [...}A nossa época apresenta uma singular 

mistura de atracção sentimental pelo passado e de tendências positivas para um novo ideal 

[...} Estes fenómenos conjugados dão esta fisionomia singular à Arte moderna, excessiva

mente ousada e revolucionária em formas, em cores e em processos e, ao mesmo tempo, 

tão saturados de tradicionalismo sendo mesmo a forma mais dominante desta conjugação 

de fenómenos psíquicos e estéticos, a violenta eclosão da Arte regional, baseada nas tradi

ções populares e na sua policromia bárbara, mas executada e aplicada, para fins superiores, 

entre os quais se destaca a Arte decorativa, nas suas variadíssimas manifestações. [...] 

Também convém notar que a expressão do moderno sentimento nacional diverge comple

tamente, na prática social, nos costumes e na estética, do classicismo, representado pela 

intransigência da Escola que conserva, à maneira de lembranças, períodos vários da história 

e da evolução estética, onde certos artistas-artífices, que se pretendem decoradores, os vão 

buscar para os aplicar sob a forma menos superior da Arte, ou seja, o artifício clássico orna

mental. 

735 TOMÉ, Ferreira - Semear, Construir. Esmeralda. Lisboa, T Série: 40 (Outubro 1928), p. 2. 
736 CÂMARA, Leal da - A Arte nas Escolas Industriais. Lisboa: Oficinas da Secçîo de Publicidade do Museu Comercial, 1925, pp. 
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As gerações novas, as dignas deste nome e compostas daqueles que não desco

nhecendo as belezas do classicismo greco-romano, porque as estudaram e praticaram, vão 

abandonando esse classicismo, e já encontraram, em parte, as suas ligações sentimentais e 

estéticas com a razão de ser das próprias nações e das sociedades, isto é, com as tradições 

do povo. É a ê/e que os artistas modernos, em todos os países, vão buscar os elementos da 

ligação do passado ao presente, sob forma da tradição popular. É às suas sínteses e à poli

cromia bizarra dos seus primitivismos, que os verdadeiros artistas modernos e sobretudo os 

cultores da Arte decorativa industrial, vão buscar o cantante cromático dos coloridos da arte 

rústica e a evocação dos aspectos sadios da nacionalidade, representando, ou os ornatos já 

estilizados pelo povo, ou os singelos costumes populares e regionais e voltando as costas 

às reconstituições fraccionarias e artificiosas de elementos clássicos que brigam, por vezes, 

uns com os outros e quási sempre estão em antagonismo com o ambiente moderno criado 

pelas ruas com automóveis, pelas casas com anúncios nas paredes, pelas lojas cheias de 

artigos apetecidos pela sua forma bizarra, pelos teatros, pelos cinemas e por tudo quanto faz 
737 

a vida actual das cidades» 

Leal da Câmara faz um apelo para que sejam as Escolas Industriais a abrir o cami

nho neste ramo de ensino de Arte Industrial, «(...) já que não existe em Portugal uma Escola 

de Artes decorativas» 738, e aponta esse caminho ao dar como exemplo os princípios do 

programa da Exposição Internacional de Artes decorativas que se iria realizar em Abril de 

1925 em Paris: «(...) os estilos antigos são expressamente proibidos. Um estilo novo eis o 

que se busca e ao que se aspira» 739. Essa tarefa que aponta para as Escolas Industriais 

não seria em seu entender de todo difícil, visto que «(...) apesar da pouca preocupação que 

tem havido em Portugal com o estudo da evolução da Arte e, mais particularmente, das Ar

tes decorativas, elas estão na alma deste povo de populares artífices e no génio da própria 

raça, que tem produzido, apesar de tudo, estilos bem caracterizados e por vezes originais. 

Bom é contudo não confiar exclusivamente no acaso do génio intuitivo, e fácil seria, com um 

pouco de organização e método, alcançarmos as nações que já se preocupam, de há muito, 
740 

com estes estudos, que interessam o futuro e o bem estar de um povo inteiro» 

Adolfo Faria de Castro, admirador de Leal da Câmara a quem intitulava de"grande 

cultor da arte decorativa" 741 e que considerava ter realizado "obras de vulto", afirmava que 

«(...) de muita vantagem nacional seria a constituição dum grupo de espíritos novos, artistas 

737 CÂMARA, Leal da - A Arte nas Escolas Industriais. Lisboa: Oficinas da Secção de Publicidade do Museu Comercial, 1925, pp. 9-11. 
™ Id, Ibid, p. 12. 
"" Id, Ibid., p. 12. 
740 Id, Ibid., pp. 12-13. 
741 CASTRO, Adolfo Faria de -Impressões de Arte, Crónicas sobre figuras e factos da Arte Portuguesa de 1025 a 1935. Coimbra: Edi 
Lim., 1936, p. 1 1 7. Capítulo Mais Exposições datado de Fevereiro de 1928. 
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e literatos, que procurasse levar a cabo a divulgação do importante papel social e educativo 

que cobre as artes decorativas» 742. Nada de significativo separa as opiniões de Emanuel 

Ribeiro das de Leal da Câmara, e é interessante verificar como Adolfo Faria de Castro, pe

rante posições semelhantes, aplaude umas e critica outras. 

As preocupações de Leal da Câmara e Emmanuel Ribeiro são também veiculadas 

por Laurindo Costa, em 1925, no seu livro Ourivesaria Antiga onde a propósito das 

"aspirações da Classe de Ourivesaria" refere a preocupação desta em que os seus associa

dos frequentem escolas onde possam «(...) concretizar as formas indecisas da sua intuição» 

e que lhes «dêem escoante ao pensamento reprimido, dando-lhe forma e matiz, vida e reali

dade. Onda de ambição que embala as suas tendências artísticas, confinadas na reprodu

ção de motivos nacionais, aliás rememorativos, e que servem para mais assinalar as nossas 

gloriosas epopeias, mas que de repetidos se tornarão monótonos, é mister que lhe sirva 

para rota de variados empreendimentos. O estilo manuelino é o "leit-motiv" dos seus lavo

res» 743. 

Emmanuel Ribeiro na Colectânea de Notas sobre Arte... reforçava as ideias por si já 

veiculadas, ao escrever estas simples frases: «em arte a ingenuidade é sempre bela; o re

buscado tem que ter génio para ser estimável»744; «há artífices que são artistas na sua arte; 

há artistas que são maus artífices na sua técnica.»745; «a Arte Decorativa de um povo é a 

chave dos seus ideais e sentimentos»746; «o ensino da arte do desenho deve ser laico. Não 

se deve impor um estilo, como não se deve impor uma religião.»747; «saber escolher é uma 

qualidade primordial para um artista. E só sabe bem escolher, quem bem sabe observar» 

Emmanuel Ribeiro procurou dar um cariz diferente às exposições anuais. Assim, em 

acta do Conselho Escolar de Junho de 1925 pode ler-se: «(...)referiu-se o Sr. Directora um 

concurso aberto entre os alunos da Escola e por sua iniciativa para um cartaz anunciando a 

exposição escolar, propondo que sejam premiados os concorrentes que melhores trabalhos 

apresentarem» 749. Esta prática continuou a registar-se nos anos seguintes, como pudemos 

verificar nas actas do referido Conselho. 

742 CASTRO, Adolfo Faria de -Impressões de Arte. Crónicas sobre figuras e fados da Arte Portuguesa de 1925 a 1935. Coimbra: Editora 
Lim., 1936, 117. 
743 COSTA, Laurindo - A Ourivesaria Antiga. Porto: Imprensa Nacional, 1925, p. 29. 
744 RIBEIRO, Emanuel -Colectânea de Notas sobre Arte, de muito interesse para os estudiosos que a ela se dedicam. Lisboa: Livraria Clás
sica Editora, 1930, p. 16, nota (28). 
74í Id. Ibid. p. 16, nota (27). 
746 Id. Ibid, p. 31, nota (27).. 
747 Id. Ibid. p. 37, nota (27). 
ln Id. Ibid., p. 43, nota (27). 
749 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim. Porto. Acta n" 48 da Sessão do Conselho Escolar 
de 4 de Junho de 1925, ti. 30, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

161 



Em Junho de 1926 realizou-se uma exposição de Trabalhos dos alunos da Escola 
750 

Industrial Faria Guimarães (veja-se imagem 213, Anexo B) , que mereceu os seguintes 

comentários de António Moreira na revista Esmeralda: «(...) reparem naquelas salvas, na

quele porta-papéis, naquelas taças, naquelas placas trabalhadas, naqueles candeeiros... em 

todos aqueles trabalhos que fazem do ferro e do latão verdadeiras jóias de arte; não deixem 

de notar a finura do desenho, a pureza de linhas, a harmonia das proporções, o sentido da 

utilidade com que foram ideadas e realizadas todas estas coisas! Não me espanta pois o 

muito apreço em que esta Escola Faria Guimarães é tida no meio industrial» 

Nesta revista são apresentadas duas fotografias das peças expostas, uma bilheteira 

e um candeeiro, (veja-se imagens 214 e 215, Anexo B) e que denotam uma formulação mais 

"moderna" embora, como se pode observar, o candeeiro consiga compatibilizar uma forma 

mais moderna com uma decoração ainda clássica. Cabe ainda destacar que nesse artigo 

António Moreira, que visitou a escola, comenta a certa altura:«-f..J tive a satisfação de veros 

primeiros passos no estudo do cinzel, que obriga a imitar a gravura a buril, até os trabalhos 

conclusos de inegável responsabilidade técnica, salvas, taças, cofretes. Uma chapa de es

tudo me mostraram em que avultava em relevo um grupo floral de fino desenho e frescura, 

um tanto em estilo moderno (sem chegar ao decadente) repuxado a mais de 3 centímetros, 
752 

sobre a espessura de um milímetro, que mais não tinha a chapa» 

Em Julho de 1927, em acta do Conselho Escolar lê-se: «(...)o senhor Presidente ex

põe a forma como encarava o Congresso Regional das Escolas do Ensino Elementar Co

mercial e Industrial do Norte [...]. É unanimemente resolvido não só tomar parte no congres

so comp também fazer a exposição de trabalhos dos alunos da Escola no Salão Nobre do 
753 

Ateneu Comercial do Porto ou noutro salão que se possa conseguir em lugar central» 

Neste ano a escola procedeu a duas exposições, uma no Porto e outra em Lisboa que este

ve patente na Escola Industrial Afonso Domingues. Da exposição do Porto, realizada em 29 

de Julho, apenas nos foi possível obter uma fotografia (veja-se imagem 216-B, Anexo B), 

que nos prova que a exposição foi realizada nas instalações da Escola. A exposição de tra

balhos dos alunos que esteve patentena Escola Industrial Afonso Domingues de Lisboa, em 

Setembro e Outubro de 1927 (veja-se imagem 216-A, Anexo B)754, mereceu da revista Es-
755 

meralda, como já anteriormente focámos, referências elogiosas 

750 Fotografia retirada cia capa da revista Esmeralda. Lisboa, 2" Série: 22 (Janeiro 1927). 
7Í1 MOREIRA, António - Escola Industrial Faria Guimarães. Esmeralda. Lisboa, 2" Série: 21 (Dezembro 1926), p. 3. 
752 Id, Ibid, p. 2. 
m Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim, Porto, Acta n" 59 da Sessão do Conselho Escol; 
de 12 de Julho de 1927, tis. 35v-36, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
754 Desta exposição apenas existe uma fotografia da vista geral da mesma publicada na revista Esmeralda. Lisboa. 2" Série: 30 (Novembro 
1927), p. I, que por ser muito geral mio nos permite ter uma percepção dos trabalhos aí apresentados. 
755 Esmeralda. Lisboa, 2a Série: 30 (Novembro 1927), p. 7. 
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Em 1929, a Escola mostra de novo ao público a sua obra pedagógica, numa exposi

ção que ofereceu aspectos inéditos. Salienta Nobre Guedes, então Director-Geral do Ensino 

Técnico, que «(...) a Escola Industrial de Faria Guimarães, do Porto, se não limitou no último 

ano a expor nas suas salas os respectivos trabalhos escolares, mas, para publicamente pro

var os seus métodos de ensino, pôs por detrás duma larga vidraça, espécie de montra ou 

escaparate, dando para a rua, os seus próprios alunos a trabalhar»756. Esta apreciação en-

contra-se reforçada em acta do Conselho Escolar de Junho de 1929: «(...)o Sr. Director 

saúda os professores da Escola pois que aquando da visita do Sr. Director Geral do Ensino 

Técnico às Escolas Industriais, foi esta uma das Escolas que melhor impressão lhe deixou» 
757 

A propósito da Exposição das Escolas Industriais realizada em 1930, João da Silva 

afirma: «(...) a impressão que temos logo à entrada é que se trata de uma exposição de lavo

res femininos, mas examinando distinguimos as várias escolas e vemos então que continu

amos a persistir no erro de ministrar o ensino de arte decorativa, com o ensino industrial. 

Duas coisas bem diferentes que devíamos separar para que não se prejudiquem reciproca

mente, e afinal teimamos em ensiná-las dentro dos mesmos edifícios como se quiséssemos 

obter farinha de um só grão atirando para a mó vários cereais!»75. Destacando apenas o 

carácter artístico do ensino industrial, João da Silva entende que as escolas têm dois fins: 

«(...) aumentar os conhecimentos do artífice que já homem exerce uma profisão; educar os 

novos que ali vão buscar uma profissão desde o seu início»759. Para a prossecução desses 

fins, entende que o ensino do desenho, tem um papel determinante interrogando-se sobre os 

motivos pelos quais «(...) se vem afastando desde sempre com uma insistência que chega a 

parecer criminosa, o ensino de uma matéria que é a principal entre todas» . E sublinha 

que o ensino do desenho não desapareceu de todo graças ao esforço isolado de alguns 

professores, focando o papel de dois deles, na altura já desaparecidos, Casa Nova e Fuller. 

Do comentário que fez aos trabalhos apresentados na exposição, ressaltamos alguns 

aspectos mais significativos. Referindo-se aos" estilos utilizados, afirma: «(...) salta-se do 

egípcio para aquilo que se chamava em 1900 Arte Nova; quando gradualmente lhes deviam 

ensinar de uma maneira sumária os estilos clássicos como base de um princípio que lhes 

ficaria para sempre; e nunca subir como ali vemos, a essas expressões mirabolantes que 

ontem fizeram furor e que hoje já ninguém pode vêr porque foram o capricho duma curta 

756 GUEDES, Francisco J. Nobre - Notas sobre a instrução profissional. Lisboa: Direcção Geral do Ensino Técnico, 1930, p. 54, nota (29). 
7Í7 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim. Porto, Acta n° 77 da Sessão do Conselho Escola 
de l de Junho de 1929, ti. 47v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
75s SILVA, João da - O Ensino Técnico, Algumas considerações sobre a última Exposição das Escolas Industriais. Seara Nova, Ano IX: 
199 (6 Fevereiro 1930), p. 106. 
m Id, Ibid, p. 106. 
"'"/</., Ibid, p. 106. 
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época» 761. Defendendo a remodelação urgente deste tipo de ensino, aponta outros campos 

onde se evidencia a sua fragilidade. Assim, constata que «(...) o ensino da cinzelagem feito 

em 3 escolas é insignificante e medíocre como o de uma banal oficina desta especialidade. 

Vemos naquele conjunto várias peças sem notarmos nelas as características de uma boa 

técnica. [...] Sabemos qual é o processo vulgarmente seguido e que é outra a técnica rotinei

ra da oficina que as escolas, afinal, imitam. Sabemos como infelizmente as cousas assim se 

passam e por isso insistimos para que o ensino seja feito no intuito de elevar sempre, no 

campo técnico, o valor profissional. [...] os cunhos de aço ali expostos são de medíocre re

sultado. Para aquilo não é preciso ter passado pela escola, qualquer gravador ou cinzelador 

faz melhor»762. Conclui dizendo que faltam nos trabalhos desta exposição desenho de com

posição e orientação técnica e não deixa de evidenciar a sua apreensão face à«(...) grande 

distância que temos ainda a percorrer para chegarmos a um resultado que nos seja lisonjeiro 

e útil, sem que nos deixemos levar pela vaidade o que excita a inconsciência daqueles que 

não sabem, e que só servem para prejudicar, a julgar pelas felicitações que vimos no livro 

dos visitantes» 763. 

Nesse mesmo ano a Escola Faria Guimarães mostra ao público, nas suas instala

ções, a habitual Exposição de Trabalhos Escolares (veja-se imagem 217, Anexo B), que o 

jornal O Comércio do Porto publicitou 764. 

Em 1931, o jornal Ourivesaria Portuguesa, referindo-se à Exposição dos Trabalhos 

dos alunos da Escola Faria Guimarães relativa ao ano lectivo 1930/1931, comenta a propósi

to da especialidade de ourivesaria: «(...) vimos interessantes trabalhos de desenho, cinzela

gem, gravura e modelação, feitos pelos alunos durante o ano lectivo, que nos encantaram, 

revelando simultaneamente, a proficiência e o valor dos mestres e a aplicação e habilidade 

dos alunos. [...] o movimento nas oficinas desta escola que dizem respeito à arte de ourive

saria é deveras notável, o que honra sumamente a classe e prova o desejo que há nos no

vos de progredir, acompanhando a evolução da arte decorativa. Nesta se vem fixando uma 

nova éra a que não podemos ficar indiferentes; e é na escola que os que desejam saber 

teem de procurar e conhecer essas novas modalidades da arte» 

No mesmo jornal se tecem, mais tarde, comentários diferentes a propósito dessa 

mesma exposição. O autor do artigo, Eloy, começa por afirmar ser «um dever e um podero

so atrativo» visitar as exposições dos trabalhos dos alunos da Escola Faria Guimarães, não 

"'' SILVA, João da - O Ensino Técnico. Algumas considerações sobre a última Exposição das Escolas industriais. Sec 
199(6 Fevereiro 1930), p. 107. 
",2 Id, Ibid., p. 107. 
763 Id. Ibid, p. 108. 
764 Na Escola Industrial Faria Guimarães - Exposição de Trabalho. O Comércio do Porto (Junho 1930). 
765 Uma Exposição - Escola Industrial Faria Guimarães. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 7 (26 Julho 193 1). 
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deixando contudo de apresentar algumas críticas a esses mesmos trabalhos. Neste sentido, 

escreve: «(...) se nos é permitido, a nós ourives metermos bedelho em assunto que não irá 

além da chinela, sempre me queixarei de que pelo menos e a julgar das aparências em al

gumas oficinas e aulas correlativas aquela gente ou está muito desmemoriada ou fez pro

positada boicotage a tudo o que não seja estilo moderno. Ainda uma ou outra vez se topa 

com estilo moderníssimo. Mas não há por onde vislumbrar-se o que foi e é e será, conveni

entemente interpretado ou adaptado, o estilo grego, o renascença, o império - por exemplo e 

para não entrarmos numa enumeração fastidiosa de tantas e tão nobres formas de arte que 

tiveram o seu tempo de domínio exclusivo, mas que teem ainda hoje o seu tempo de influ

ência directriz, se não de serviço imediato. Corre uma pessoa aqueles papeis pintados, 

aquelas modelações, aquelas oficinas de cinzelagem (e estas mais do que as outras nos 

interessam directamente) e procura com olhos saudosos qualquer coisa que nos lembre 

épocas imorredouras da arte, que nos prove, pelo menos que o aluno as conhece e que se 

nada aproveita delas em obras de maior tomo é porque encontrou melhor, procura um ho

mem estes prémios de consolação ...um simples friso de forma histórica e... nada! Acham 

isto bem? Eu não! 

Salvo melhor opinião, isto de fingir que a arte começa hoje, que um dilúvio de esque

cimento lhe afogou todas as manifestações anteriores será talvez muito cómodo e expedito, 

mas não é pedagógico, não é estético, nem sequer é industrial. E pode, como acima acen

tuei, deixar a triste impressão de que o aluno é incapaz de traduzir um motivo do renasci

mento, ou de Luiz XIV, de D. João V... porque Us não conhece. E isto é truncar a arte, isto é 

prestigitação. Tenham paciência! É possível que este desabafo tenha a sua origem nesta 

simples e desgraçada coincidência: calhou. Veremos para o ano» 

O mesmo autor e face à Exposição realizada em 1932, embora ainda mantenha al

gumas das posições anteriormente expressas, faz uma análise cuidada do trabalho realizado 

pelos alunos, nos vários cursos, afirmando: «(...) o desenho geral tem altos e baixos: a mé

dia é boa. O desenho ornamental, decorativo, ou como queiram chamar-lhe, já é digno de 

atenção: alija há que vêr e admirar, já se vislumbra em certos esboços, em certas composi

ções rudimentares, personalidade: bom sinal, excelente sintoma. Mas... por que incompre

ensível fobia, ou amnésia descoroçoante, não se vêem representados os velhos estilos 

(sempre novos, quando convenientemente interpretados) por uma amostra que seja? Ainda 

que fosse a simples título de documento de estudo da história da arte, lá deveria figurar al

gum. E nada! Pois estou convencido, e o que vejo cá por fora mais me enraíza a convicção; 

esses estilos fornecem ainda hoje na indústria excelentes decorações que não são ultrapas-

M' Uma Exposição. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 10 (6 Setembro 1931). 
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sados em nada pelos estilos novos (se é que há estilos novos; porque não houve ainda tem

po para a repetição sistemática a que damos esse nome). A verse remediamos essa falta... 

A pintura decorativa apresenta-se com frescura com felicidade, com aquela honesta 

moderação que é a essência da arte ornamental. E aqui se pode dar largas à fantasia, à 

criação harmónica: trata-se apenas de agradar. E a exposição desses moços artistas agra

da. Os nossos parabéns ao mestre! Passando a manifestação de arte de caracter bem apa

rentada àquelas temos imediatamente a cinzelagem que se apresenta sob uma forma nova 

a qual consiste em deixar ver numa mesma peça (uma salva, por exemplo) as diferentes 

fases porque passa o trabalho antes de o darmos por concluído. Afigura-se-nos interessante 

o sistema e capaz de chamar a atenção do visitante instruindo-o sobre o modus faciendi 

deste género importantíssimo da arte aurifícia. É escusado elucidar que esta secção está em 

parte dependente da aula de desenho aplicado. Bons desenhos, agradável cinzelagem; 

maus desenhos, cinzelagem medíocre em efeitos por muito perfeita que seja em técnica. 

Parece-nos que a cinzelagem não esteve infeliz. 

A secção de talha apresenta-se bem: com nitidez, com ousadia; enérgica, equilibra

da, sóbria, não desenhando por vezes a curva suave... Julgamos que preencherá o seu fim e 

aguardamos obra de conjunto mais complexo para darmos palmas à sua homogeneidade, à 

sua adaptação, à unidade de concepção... 

Os tecidos tiveram uma entrada que fez mais do que prometer; aquilo já é alguma 

coisa digna de apreço. Oxalá as dificuldades materiais não venham estorvar-lhe o passo. 

Como viram ali já havia bons estudos de desenhos, urdiduras bem pensadas, tintos irrepre

ensivelmente combinados. As nossas felicitações. 

[...] Em resumo, e sem desprimor para ninguém, pedindo desculpa aos que não cita

mos, como os gravadores em metal - alguns excelentes -, felicitámo-nos com o conjunto que 

é bom e estamos certos de que a Escola Faria Guimarães, para o ano, exporá ainda coisas 

mais bonitas e interessantes, e depois, mais... E assim sucessivamente porque essa Escola, 

sabe e quere progredir... e progride» 

Em Março de 1933, aparece registado em Acta do Conselho Escolar «{...)um convite 

para a Escola se fazer representar na Exposição Industrial do Palácio de Cristal. Foi resolvi

do por unanimidade concorrer, ficando uma comissão constituída por todos os professores 

de desenho encarregada de efectivar essa representação» 768. Não nos foi possível obter 

informações acerca dos trabalhos aí apresentados. 

7''7 Visita à Exposição da Escola 1. Faria Guimarães. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 35 (30 Agosto 1932). 
76* Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães Bomfim. Porto, Acta n° 124 da Sessão do Conselho Escolar 
de 1 1 de Março de 1933, ti. 73, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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O director do jornal Ourivesaria Portuguesa, António Pires Júnior, escreve sobre a 

exposição realizada em 1936: «(...) a Escola Industrial Faria Guimarães é um verdadeiro 

templo de arte. [...] Visitei a exposição em todas as suas secções, [...] demorei-me, natural

mente nas secções de desenho, gravura em aço, modelação e cinzelagem e saio satisfeito e 

admiravelmente impressionado. [...] Deficiências? Sim, há. Mas não de professores nem de 

mestres. Dentro da especialidade de ourivesaria estão lá Alexandre Moutinho Russo, Antó

nio Alves de Sousa e Custódio Bernardo Lopes que são a garantia dum ensino profissional 

completo e perfeito. Mas há as deficiências de instalação [...] salas de aulas e oficinas em 

barracões [...]. Ainda um dia nos havemos de ocupar deste assunto ouvindo alguém que nos 

elucide do que é mais necessário fazer e pedir para dar a esta Escola modelar tudo que ela 
769 

pedagogicamente precisa, e o edifício confortável que merece e reclama» 

Em 1937, de novo, este jornal dedica um artigo à Exposição desse ano, onde é refor

çado o papel pedagógico e social da Escola e chamada a atenção para os «(...) notáveis 

progressos - que todos os dias se acentuam», destacando o facto de«(...) os trabalhos ex

postos merecerem bem ser estudados e observados porque se impõem pela variedade, dis

tinção e acabamento» 770 (veja-se imagens 218, 219, 220, 221, 222 e 223, Anexo B). 

Em Junho de 1941, a Escola realiza a sua habitual exposição de trabalhos escolares 

que desta vez contou no acto inaugural com a presença do então Director Geral do Ensino 

Técnico, Sr. Dr. Carlos Proença. A sua preparação encontra-se registada em acta do Conse

lho Escolar de Junho, onde se lê: «(...) para a organização da Exposição e por proposta do 

Exmo. Sr. Presidente [Escultor Sousa Caldas] foram escolhidos, por unanimidade, os seguin

tes professores: José Pereira Dias, Pedro de Figueiredo Ferreira, Manoel Rodrigues, Fer

nandes da Silva e Oliveira Ferreira. Os restantes professores ficariam encarregados de ar

ranjar as suas salas, de acordo com o plano da Comissão»77\ Essa exposição foi noticiada 

pelos jornais da época por nela ter sido apresentada uma passagem de modelos do curso de 
772 

corte, o que foi considerado «um caso inédito em estabelecimento de ensino técnico» 

(veja-se imagem 224, Anexo B). O Director Geral do Ensino Técnico terá encarregado o Di-
773 

rector da Escola de «(...) transmitir ao corpo docente o seu louvor por tudo quanto vira» 

Com o Estado Novo foi criada por Lei de Abril de 1935 a Mocidade Portuguesa, cuja 

acção viria a ser regulamentada em 4 de Dezembro de 1936. A Mocidade Portuguesa mas-
769 JÚNIOR, António Pires -Escola Industrial Faria Guimarães - Exposição de Trabalhos. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 132 (8 Agosto 
1936). 
770 Escola Industrial Faria Guimarães - Exposição de Trabalhos. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 157 (31 Julho 1937). 
771 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães Bomfim. Porto, Acta n" 182 da Sessão do Conselho Escolar 
de 12 de Junho de 1941, tis. 110-1 lOv, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
772 Vida Mundial Ilustrada. Ano I: 7 (3 Junho 1941). 
773 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Fana Guimarães- Bomfim, Porto, Acta n° 185 da Sessão do Conselho Escolar 
de 16 de Julho de 1941, ti. 11 lv, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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culina tomava «(..,) como guias ideais da sua acção os grandes exemplos de Nun'Alvares e 

do Infante D. Henrique e consagra-se em activa cooperação, à nova Renascença Pátria»774. 

Por Decreto de 8 de Dezembro de 1937 é publicado o Regulamento da Mocidade Portugue

sa Feminina, que passa a ter como "guias ideais" as Rainhas D. Filipa de Lencastre e D. 

Leonor 775. A organização nacional da Mocidade Portuguesa Feminina estava a cargo da 

Obra das Mães pela Educação Nacional, organismo patrocinado pelo Ministério da Educa

ção Nacional776. O objectivo da Obra das Mães era o «(...) de um modo geral contribuir por 

todas as formas para a plena realização da educação nacionalista da juventude portuguesa» 
77. As filiadas da Mocidade Portuguesa Feminina exerciam também actividades da beneme

rência, entre elas a confecção de enxovais para crianças recém-nascidas, filhos de mães 

pobres 778. Esses enxovais eram algumas vezes acompanhados de berços 779. Na Escola 

Faria Guimarães também as alunas dos cursos de costureira de roupa branca, bordadora-

-rendeira, organizavam esses enxovais. O berço a que já nos referimos (veja-se imagem 

176, Anexo B) foi elaborado para acompanhar um desses enxovais. 

A Escola participou nos Salões de Educação Estética promovidos pela Mocidade 

Portuguesa. Numa acta do Conselho Escolar de 1938 pode ler-se: «.(...) falando sobre o Sa

lão de Estética da Mocidade Portuguesa o Sr. Director comunicou que S. E3. o Sr. Ministro 

da Educação Nacional adquiriu um dos trabalhos expostos por esta Escola e além disso, 

segundo leu nos jornais, foi conferido o 2o prémio a outro trabalho. Propôs que fique exarado 

em acta um voto de louvor a todos os Em°s. Srs. professores e mestres que dedicadamente 

contribuíram para o êxito desta exposição e em especial, os professores José Pereira Dias, 

José Fernandes da Silva, Álvaro Ferreira Alves, Lauro da Silva Corado, Abel de Moura, Ma

nuel Teixeira Lopes, Agostinho Salgado e Eurico Carloti Pouzada e aos mestres: Adolfo 

Marques, Custódio Bernardo Lopes, Arnaldo Pereira da Silva e D. Sara Alarcão a quem foi 

confiada essa missão» 780. 

As peças apresentadas neste I Salão de Educação Estética da Mocidade Portuguesa 

(veja-se imagem 225, Anexo B) têm, como se poderá observar, o sinal inequívoco do Estado 

Novo nas suas componentes decorativas. 

774 Regulamento da Mocidade Portuguesa de 4 de Dezembro de 1936, Artigo 2o. In CARVALHO, Rómulo de -História do Ensino em 
Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 756. 
775 CARVALHO, Rómulo de - op. cit., p. 758. 
77'' Este organismo viu os seus estatutos publicados em 15 de Agosto de 1936. In CARVALHO, Rómulo de - op. cit., p. 757. 
777 CARVALHO, Rómulo - História do Ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 757. 
m Id., Ibid, p. 759, nota (34). 
77" Id. /bid. p. 759. 
7,0 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, Acta n" 163 da Sessão do Conselho Escolar 
de 6 de Junho de 1938, tis. 96-96v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto. 
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Em 1939, a Escola participa no II Salão de Educação Estética da Mocidade Portu

guesa 781. Essa participação condicionou a data de abertura da habitual exposição dos traba

lhos dos alunos, uma vez que como se lê na acta do Conselho Escolar de 6 de Maio de 

1939: «(...) por proposta do Sr. Presidente foi resolvido por unanimidade, fazer a exposição 

dos trabalhos executados durante o cessante ano lectivo a partir do dia dez do corrente / 

Maio) e que para isso se interrompam as aulas de desenho a partir de hoje / dia 6), continu

ando as aulas teóricas, na medida do possível até à véspera da abertura da exposição, isto 

para que possam ser vistos pela população desta cidade, os trabalhos destinados ao 2o Sa

lão de Estética da Mocidade Portuguesa que têm de seguir muito brevemente para Lisboa» 
782 Aos trabalhos presentes neste Salão de Educação Estética não encontramos qualquer 

referência. 

No ano lectivo de 1942/43, a Escola participa no VI Salão de Educação Estética da 

Mocidade Portuguesa 783. Entre os trabalhos expostos figurava uma salva (veja-se imagem 

226, Anexo B) comemorativa, onde estão representadas figuras de topo da"nacionalidade" e 

os "guias ideais" da Mocidade Portuguesa Masculina: D. Afonso Henriques, o Condestável 

Nuno Álvares Pereira, o Infante D. Henrique e Luís Vaz de Camões. Nesse salão foram 

contemplados com prémios e diplomas os alunos António Sérgio Maciel Menéres e Manuel 

Diniz dos Santos Azevedo pelos desenhos intitulados "A Batalha de Aljubarrota" e 

"Acampamento". Foi também agraciado com o 1 o prémio do concurso para o cartaz anuncia

dor do VI Salão o aluno Ilídio Herbert Ribeiro 784. 

Como já salientámos, a "marca" do Estado Novo é notória nos trabalhos executados 

pelos alunos, nomeadamente naqueles que eram exibidos ao público ou nas exposições 

anuais ou, principalmente, nos Salões de Estética promovidos pela Mocidade Portuguesa. A 

ideologia vigente impunha um formulário muito próprio e em todas as ocasiões festivas, uma 

vez que a Mocidade Portuguesa Masculina e Feminina e a Legião Portuguesa «(...) envol

viam totalmente o país nas suas actividades» 785, ele tinha necessariamente de se manifes

tar. 

Para além dos órgãos dirigentes e das organizações que citámos, vários eram aque

les que advogavam um formulário artístico adequado ao novo pensamento político. Por 

exemplo, Portela Júnior na conclusão de um Relatório apresentado à Junta de Educação 

781 N3o nos foi possível encontrar qualquer referência aos trabalhos apresentados pela Escola no II Salão da Educação Estética da Mocidade 
Portuguesa. 
7X2 Livro de Actas do Conselho Escolar da Escola Fana Guimarães, Bomfim - Porto, Acta n° 169 da SessSo do Conselho Escolar de 6 de 
Maio de 1939, tis. 102-102v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto 
7 " N3o nos foi possível apurar se a escola terá também participado nos 111, IV e V Salões de Educação Estética da Mocidade Portruguesa. 
7X4 Boletim Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada)Ano Lectivo de 1942-1943- Porto: impresso nas oficinas gráficas da Escola 
Industrial de Faria Guimarães, 1943, p. 52. 
m CARVALHO, Rómulo de - História do Ensino em Portugal. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986, p. 759. 
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Nacional, elaborado na qualidade de Bolseiro do Estado em 1933 , afirmava: «(...) a época 

da arte pela arte passou. Hoje o artista tem uma responsabilidade social enorme, e o seu 

papel, a sua função tem de ter como finalidade o engrandecimento espiritual da Nação. Im-

põe-se a formação de uma nova mentalidade artística, conjugada neste sentido sob a influ

ência da acção disciplinadora do Estado. O artista tem necessariamente de ser o reflexo do 

seu povo, contando com beleza, a beleza do seu espírito heróico, traduzindo com elevação a 

grandeza das suas virtudes, dando-nos sempre com virilidade os sentimentos grandiosos da 

sua Raça. [...] Que a nova mística nacionalista que assoma se estenda à pintura, à escultu

ra, à arquitectura e para tanto cultivemos de preferência motivos nacionais procurando criar 

portuguesmente e contribuindo quanto possível para que a Arte seja a expressão grandiosa 

da Nação» 787. Numa perspectiva diferente se desenvolvia o Secretariado da Propaganda 

Nacional criado em 1933, da iniciativa de António Ferro, que se tinha proposto «.(..^contribu

ir para a criação duma consciência cívica e política no povo português[e] dar à vida nacional 

uma fachada impecável de bom gosto» 788. No discurso que pronunciou, em Maio de 1949, 

na inauguração da Primeira Exposição de Artes Decorativas, António Ferro afirmava: «(...) 

haverá quem estranhe que neste Salão [...] não houvesse lugar para objectos evocadores 

doutras épocas. Mas [...] preferimos subordinar o salão ao seguinte critério, igual ao de qua

se todas as exposições deste género que se realizam em Paris ou em qualquer outra capital: 

estimular o gosto pela criação contemporânea, combater a doença da série, a preguiça da 

cópia, sacudir a imaginação dos nossos produtores que não têm fé neles próprios e não 

acreditam também nos artistas portugueses em que os franceses acreditaram em 1937 e os 

americanos em 1939» 789. Mas este esforço, como se poderá constatar, viria a esbarrar com 

o conservadorismo instalado. 

Por fim, nesta nossa tentativa de procurar "reconstituir" o trabalho pedagógico levado 

a cabo na Escola, apresentamos um pequeno conjunto de desenhos e trabalhos executados 

na Escola, que conseguimos recolher aquando das entrevistas que realizámos a alguns an

tigos alunos. Para nosso gáudio alguns deles, embora em número restrito, guardavam 

"religiosamente" alguns desenhos ou peças por si executados na Escola. A análise desses 

"vestígios" possibilitou-nos, por um lado, confirmar aquilo que o estudo dos modelos e a 

observação dos trabalhos presentes nas exposições nos suscitou e, por outro, verificar da 

importância da utilização na Escola do compêndio de Adolfo Faria de Castro, Desenho à 

Mão Livre. 

™' JÚNIOR, Portela - Arte Antiga. Arte Moderna - Relatório apresentado à Junta de Educação Nacional. Lisboa: [s.n.], 1936. 
m Id, Ibid, pp. 80-81. 
™ RODRIGUES, António -António Ferro: Uma Modernidade Pronta a Viver. In CASTRO, Fernanda de - Obras de António Ferro Inter
venção Modernista I, Teoria do Gosto. Barcelos: Companhia Editora do Minho, 1987, p. XXIII. 
™'J FERRO, António - Artes Decorativas, Política do Espírito. Lisboa: EdiçOes SNI, 1949, p. 31. 

170 



Em primeiro lugar, iremos citar três alunos, cujos trabalhos nos confirmam a panorâ

mica já descrita neste capítulo: Boaventura da Silva Reis concluiu na escola o curso de de

senho industrial e modelação em 1912. Seu filho, Manuel Fernando da Silva Reis, facultou-

nos um desenho do pai realizado na escola (veja-se imagem 227, Anexo B), que reproduz a 

parte central de um modelo em gesso existente na escola (veja-se imagem 80, Anexo B); 

Joaquim António Sousa Magalhães frequentou na escola o curso de gravador desde o ano 

lectivo de 1929/30 até 1934/35, inclusive. A sua família facultou-nos duas peças por si reali

zadas na escola, onde utiliza como decoração elementos florais (veja-se imagem 228, Anexo 

B); António Martins da Rocha frequentou o curso de cinzelador entre os anos lectivos de 

1931/32 e 1935/36, inclusive, deu-nos a possibilidade de fotografar dois trabalhos que fez 

enquanto aluno da escola. Uma peça, realizada na oficina de cinzelagem no primeiro ano 

(veja-se imagem 229, Anexo B) e um trabalho de modelação em gesso, a partir de estudo do 

natural (veja-se imagem 230, Anexo B). 

O compêndio de Adolfo Faria de Castro, Desenho à Mão Livre, irá ser adoptado na 

Escola após a sua publicação em 1939, já no período da obrigatoriedade do livro único. Em

bora já nos tenhamos referido a este compêndio em capítulo anterior, iremos procurar verifi

car a influência que ele, e nomeadamente o seu capítulo consagrado à composição decora

tiva, teve nos trabalhos dos alunos. Nesse capítulo, o autor começa por escrever que«(...) o 

desenho à mão livre não é apenas imitação ou cópia do natural e permite arranjos decorati

vos» para depois utilizando «(...) elementos conhecidos da geometria e elementos procura

dos na natureza» indicar e explicar um conjunto de regras: simetria, repetição, alternância, 

irradiação, progressão, etc., que estão na base da composição decorativa . Mostra, em 

seguida, um conjunto de estampas que ilustram perfeitamente o método seguido baseado na 

estilização ou geometrização racional da natureza. 

Os exemplos que vamos apresentar permitiram-nos constatar a utilização desse 

compêndio de Faria de Castro no ensino da composição decorativa. José Ferreira Alves, que 

frequentou na escola o curso de cinzelador desde 1940/41 a 1945/46 inclusive, facultou-nos 

um conjunto de desenhos que, como se poderá observar, seguem as indicações existentes 

no compêndio e, mais do que isso, baseiam-se nas estampas XI e XIV (veja-se imagens 

231, 232. 233 e 234, Anexo B). 

Para além destes mostrou-nos outros dois desenhos, onde a metodologia empregue 

é a mesma, mas onde se recorre a outro tipo de plantas e flores (veja-se imagens 235 e 236, 

Anexo B). Verifica-se contudo que não foram abandonados os motivos clássicos e continu

am a ser utilizados os modelos reproduzidos dos já referidos livros de estampas, como se 

'"" CASTRO, Adolfo Faria de - Desenho à Mão Livre e Noções Práticas. Porto: Tipografia da Trindade, 1939, p. 12. 

171 



poderá ver na imagem 237, Anexo B e imagem 238, Anexo B, onde se desenham folhas de 

acanto a partir de um gesso (veja-se imagem 239, Anexo B), que foi sempre repetido desde 

os primeiros anos de existência da escola. 

José Lino da Rocha, que frequentou na escola o curso de cinzelador no ano lectivo 

de 1943/44 a 1945/46 inclusive, também nos facultou um conjunto de desenhos onde se 

nota a mesma dualidade de modelos que referimos relativamente ao aluno anterior. Assim, a 

par de desenhos do natural (veja-se imagem 240, Anexo B), e é talvez oportuno referir aqui 

que a escola dispunha de uma estufa onde existiam as mais variadas plantas, encontramos 

também três desenhos (veja-se imagens 241, 242 e 243, Anexo B), feitos a partir de mode

los em gesso existentes na escola (veja-se imagens 11 e 114, Anexo B) e várias vezes re

produzidos, quer na modelação quer no desenho. 

De Juliano Inácio Pereira Dias que frequentou na escola o curso de cinzelagem do 

ano lectivo 1939/40 ao de 1942/43 mostramos dois desenhos (veja-se imagens 244 e 245, 

Anexo B) cuja execução está na linha das indicações constantes do livro de Faria de Castro: 

estudo do natural, estilização e composição. Um terceiro (veja-se imagem 246, Anexo B) 

reproduz um modelo em gesso, também muito utilizado na escola, ao longo do tempo em 

estudo (veja-se imagem 172, Anexo B). Deste mesmo aluno apresentamos ainda um dese

nho, estudos para asas de uma jarra (veja-se imagem 247, Anexo B) e um estudo para uma 

salva (veja-se imagem 248, Anexo B) onde é evidente o gosto pelo clássico e um estudo de 

composição (veja-se imagem 249, Anexo B) com utilização de estilização de folhas e flores 

de gosto diferente. 

Manuel Fernando da Silva Reis frequentou nos anos lectivos de 1943/44 a 1947/48 o 

curso de gravador na Escola Faria Guimarães. Este aluno mostrou-nos um trabalho de mo

delação por si efectuado (veja-se imagem 250, Anexo B) que é cópia de um modelo em ges

so, também muito reproduzido na escola (veja-se imagens 7 e 99, Anexo B). 

Urgel de Sousa Gomes frequentou o curso de gravador do ano lectivo de 1943/44 até 

1947/48, inclusive. O Sr. Urgel facultou-nos um"conjunto de desenhos reveladores dos mé

todos de ensino vigentes. Poderemos observar num trabalho (veja-se imagem 251, Anexo B) 

efectuado no 1o ano, um desenho do natural e um desenho feito a partir de um modelo em 

gesso (veja-se imagem 131, Anexo B) e o respectivo estudo de composição a partir da estili

zação desses desenhos. Num outro, com estudos de composição (veja-se imagem 252, 

Anexo B), onde primeiro era elaborado o desenho com base em modelos de gesso existen

tes na escola e depois, com base na estilização desse desenho, eram apresentados estudos 

de composição (este trabalho foi realizado no 2o ano). Num outro executado no 3o ano (veja-

se imagem 253, Anexo B) são já apresentados estudos de composição mais aturados. Por 
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fim, poderemos observar um conjunto de desenhos (veja-se imagens 254 e 255, Anexo B), 

cópias do natural, através dos quais o aluno exercitava e aperfeiçoava o desenho, que obvi

amente iria depois aplicar em estudos de composição. 
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IV CAPÍTULO 

OS CURSOS (OURIVESARIA E TALHA) E OS ALUNOS 

Dos Cursos de Ourivesaria 

Os cursos na área de ourivesaria desta escola tiveram sempre um nível de frequên

cia elevada, não só porque a escola que usufruía de grande prestígio se situava numa zona 

onde esta actividade mais se concentrava, mas também, como já salientámos, porque a As

sociação desta classe incentivou nos seus associados essa frequência, principalmente a 

partir de 1919, instituindo prémios para os melhores alunos e publicitando de forma sistemá

tica os benefícios do ensino técnico. Por outro lado, os mestres que leccionavam os referidos 

cursos e que a escola foi contratando, durante o período em estudo, eram, indiscutivelmente, 

artistas conceituados, como veremos. A ter em conta também é o tipo de organização famili

ar desta indústria que levava os pais, donos de oficinas, a procurarem que pelo menos um 

dos seus filhos seguisse essa arte, como forma de a perpetuar. Natural, portanto, que numa 

área em que a concorrência era grande, os pais se esforçassem por mandar os seus filhos à 

escola na busca de um maior aperfeiçoamento técnico e estético, (veja-se gráfico 1). Confir

mando esta tendência familiar, verificamos que 25% dos alunos que frequentaram esta esco

la são provenientes de várias gerações de 216 famílias, como se poderá observar no Anexo 

C e através da leitura do gráfico seguinte. 

Famlias Ourives 

791 

791 Dentro do círculo está representado o total de alunos que frequentaram estes cursos: a branco o n° de alunos cujos familiares também 
frequentaram esta escola e estes cursos e a cinzento o n° de alunos cujos familiares a n3o frequentaram. 
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Gráfico 1 
Registo Anual de Matrículas nos Cursos da Área de Ourivesaria na Escola Faria Guimarães, Bomfim - Porto 

Nota: Este gráfico está elaborado contabilizando em cada ano lectivo apenas as primeiras matrículas, não entrando em linha de conta com os alunos que se matricularam em anos anteriores e que se encontravam a 
frequentar a escola. A ter em conta também que não se encontram aqui contabilizados os alunos que se matricularam entre os anos lectivos de 1903/04 e 1907/08, nem parte dos alunos que se matricularam nos anos 
lectivos de 1943/44 e 44/45 por faltarem, no Arquivo da Escola secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico - porto, os Livros de Matrícula da Escola Faria Guimarães dos anos lectivos de 1903/04 a 
1907/08 e os da Escola industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada) referentes ao ano lectivo de 1943/44, onde se encontravam registados os alunos do nD 1 ao 350, e ao ano lectivo 1944/45, os alunos dos n°s. 351 a 700. 
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Relativamente aos alunos inscritos nas áreas de ourivesaria, fizemos um estudo ten

dente a verificar o sucesso dos mesmos. Contudo, e antes de analisarmos esse aspecto, 

convém referir que muitos dos indivíduos que acorriam a este ensino não tinham como ob

jectivo a atribuição de um diploma, mas sim aperfeiçoaremse quer ao nível do desenho, 

quer ao nível da prática oficinal, uma vez que a maioria trabalhava já numa oficina. Este fe

nómeno será uma constante ao longo do período em estudo. Já nos Relatórios sobre as 

Escholas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscrípção do Norte, publicado em 

1888 se dizia que «(...) muitos alumnos até, sem outras ambições mais do que as de saber, 

ou se retiram logo que julgam ter adquirido os conhecimentos que mais falta lhes fazem, ou 

quando chegam ao fim do anno não querem sujeitarse ao exame que, dizem elles, para 

nada lhes serve» 792 

Frequência e Conclusão de Cursos na Área de Ourivesaria nos períodos da 
Monarquia, I República e Ditadura e Estado Novo na Escola Faria Guimarães 

Bomfim, Porto. 

1200/" 

□ N/concluíram 
□ Concluíram 
g Frequentaram 

1888/89 1909/10 1910/111927/28 1928/291947/48 

sucesso ireixesso 
42% 7 0 % 

793 

™2 Relatórios sobre as Escolas Industriaes e de Desenho Industrial da Circunscripção do Norte, 18841885 a 18861887. Lisboa: Imprensa 
Nacional, 1888, p. 47. 
TO Neste gráfico optouse pela escolha dos períodos referenciados, Monarquia, I República e Ditadura e Estado Novo, por cada um deles 
abarcar aproximadamente o mesmo número de anos lectivos, possibilitando assim uma melhor leitura da frequência e conclusão dos cursos na 
área de ourivesaria. A opção pela escolha baseada em outros aspectos, como, por exemplo, as reformas educativas, iria provocar uma maior 
dificuldade de leitura, uma vez que o número de anos lectivos que abarca cada período é muito diferente. O facto da análise dos dados come

çar a ser feita apenas a partir do ano lectivo 1888/89, quando a escola inicia a sua actividade em Janeiro de 1885, prendese com a talta de 
informações relativas ao período de 1885 a 1888/89, dado que náo foi possível encontrar no Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis o 
Livro de Matrículas n° 1 da Escola Faria Guimarães, onde estariam esses registos. 
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Assim, verificámos através da análise do gráfico anterior que, ao longo do período 

estudado, o número de alunos que acorreu a esta escola foi aumentando. Por outro lado, 

pode-se ver que, até ao ano lectivo 1927/28, foi crescendo também o número de alunos que 

concluíram o seu curso. Nos últimos anos verifica-se, apesar do aumento da frequência, 

uma quebra na conclusão dos cursos, provocada, em nosso entender, pelos factores já refe

ridos e pela crescente exigência em termos curriculares, imposta pela reforma de 1930 (veja-

se Anexo A). Fica-nos, contudo, a convicção de que o insucesso registado é aparente. 

Feita esta apreciação passamos a apresentar um conjunto de notas biográficas sobre 

a actividade profissional e artística de alguns dos indivíduos que foram alunos da Escola 

Industrial Faria Guimarães, de modo a permitir uma leitura mais abrangente do campo estu

dado. Neste sentido, fizemos trinta e duas entrevistas794 a outros tantos antigos alunos da 

escola ou, em alguns casos, aos seus descendentes, investigámos a sua obra, reflexo do 

prestígio que têm ou tiveram junto da classe e do público consumidor e visitámos as suas 

oficinas. Contudo, dados os limites de extensão impostos à presente dissertação, iremos, 

neste capítulo, referir apenas os alunos que mais se distinguiram e cuja omissão seria lesiva 

para o entendimento do papel desempenhado por esta escola, deixando para Anexo E a 

abordagem de outros, também eles referências importantes na ourivesaria nacional. Apre

sentaremos ainda, em Anexo F, notas biográficas sobre alguns dos professores e mestres 

que foram sendo referenciados por esses alunos e que constituíram personalidades marcan

tes nas suas vidas. A Escola Industrial Faria Guimarães dispôs de um corpo docente empe

nhado e de qualidade, como ao longo desta dissertação se pode observar. Contudo, alguns 

deles tiveram junto dos alunos um "peso" diferente. Será apenas a esses que nos iremos 

referir, embora muitos outros que aparecem referenciados merecessem uma nota especial. 

ALEXANDRE TAVARES MOUTINHO RUSSO era filho de José Bernardo Moutinho Rus

so, natural de Carrazeda de Ansiães. Este veio para o Porto ainda muito jovem «-de taman

cos e de barco rabelo», como nos afirmaram suas netas, trabalhar com um senhor, natural 

do seu concelho, fundador da Ourivesaria Rosas da Rua das Flores. Mais tarde, em 1885, 

quando casou constituiu a sua própria firma denominada José Bernardo Moutinho Russo, 

com oficina na Rua da Póvoa, continuando a trabalhar para a Ourivesaria Rosas. José Ber

nardo era um homem muito empreendedor e de ideias avançadas. Ainda com pouco tempo 

de empresário vai em 1898 à Exposição de Paris para tomar contacto com a realidade inter

nacional. Mais tarde em 1910, construiu uma fábrica na Rua da Alegria n°. 793. Esta fábrica 

7'M Elaborámos para estas entrevistas semidirectivas um guião constituído pelos seguintes itens: l - razões da escolha do curso; 2 - razoes da 
escolha da escola; 3 - vivências na escola relativas a ambiente e professores; 4 - opinião sobre o ensino ministrado na escola; 5 - trajectória 
profissional e artística. 
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estava modelarmente organizada, dividida por secções, dispondo de um laboratório e equi

pada com a maquinaria mais moderna na época. Empregava muitos operários, inclusive 

mulheres, e era considerada, na altura, como uma das melhores fábricas da Península. 

Neste contexto, surge como natural a preocupação de José Bernardo em facultar aos seus 

filhos uma formação adequada, que lhes permitisse desenvolver a actividade iniciada pelo 

pai795. Dos cinco filhos rapazes, três deles frequentaram a Escola Faria Guimarães, a saber: 

Américo Tavares Moutinho Russo, desde 1895/96 a 1899/1900796, José Tavares Moutinho 

Russo, de 1896/97 a 1899/1900797 e Alexandre Tavares Moutinho Russo, do ano lectivo de 

1900/01 a 1902/03. Deste último não nos foi possível verificar se frequentou mais algum ano 

lectivo depois de 1902/03798; contudo, supomos que o deverá ter feito, uma vez que no seu 

Registo Biográfico de docente da Escola Industrial Faria Guimarães, consta que concluiu o 
799 

Curso de Desenho Industrial da Escola Industrial Faria Guimarães 

A Escola Faria Guimarães iria continuar a ser procurada pela 3a geração Moutinho 

Russo, como se poderá verificar no organigrama que se apresenta sobre a família Moutinho 

Russo (veja-se família n° 206, Anexo C). Esta, centrada na pessoa de José Bernardo Mouti

nho Russo, seria alvo de uma homenagem prestada pela revista Ourivesaria Portuguesa em 

1950, onde se pode ler «(...) bem cedo conquistou José Bernardo Moutinho Russo lugar de 

relevo entre os industriais de ourivesaria, mercê da integridade do seu carácter e da sua re

conhecida proficiência artística. Fundador da casa que ainda hoje conserva o seu nome, 

soube dotá-la dos requisitos necessários para que fosse considerada uma instalação mode

lar, renome de que ainda hoje se orgulha. Seus filhos, actuais gerentes da casa que fundou, 

são tidos, no consenso unânime, como dignos continuadores da obra e das virtudes de seu 
„„; soo pai» 

Alexandre Tavares Moutinho Russo frequentou, ainda por um curto período, a Escola 

de Belas-Artes do Porto mas, em 1907, José Bernardo, verificando o talento do seu filho, 

manda-o para Paris, recomendando-o a um amigo seu. Em Paris, Alexandre permaneceu 9 

anos, vivendo na casa do joalheiro fabricante Paul Fauvin, onde trabalhava, frequentando, 

ao mesmo tempo, a Escola Germain Pilon, onde tirou um curso de gravura. Nessa escola, e 

logo em 1907, foi-lhe atribuído um primeiro prémio com a peça Cabeça de Cristo (veja-se 

imagem 9, Anexo D). De Paris foi para a Alemanha onde tirou um outro curso de gravura, na 

795 De acordo com a entrevista feita às filhas de Alexandre Tavares Moutinho Russo, Maria Alice Heiderscheit da Silva Moutinho Barbosa e 
Maria Eduarda Heiderscheit da Silva Moutinho Vieira, no Porto em 1996. 
""' Livro de Matriculas da Escola Industrial Faria Guimarães. Bomfim - Porto, sem número, anos lectivos de 1892/93 a 1902/03, Arquivo da 
Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
797 , , 

Idem. 
7''* Idem. Neste arquivo nao existe o registo de matrículas entre o ano lectivo de 1902/03 e o de 1908/09. 
7"'' Registo Biográfico do Mestre Alexandre Tavares Moutinho Russo, Processo F.5, Caixa F 1-7, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
*"" Ourivesaria Portuguesa. Porto, 3o. Trimestre: 11 (1950), p. 190. 
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Kumlgenboschule, em Phazhein continuando a trabalhar. Seguidamente, foi para a Suíça, 

onde desenvolveu a gravura em caixas de relógios de ouro e aprendeu a fazer esmalte. 

Quando regressou da Suíça, organizou na fábrica do pai a secção de esmaltes, que depois 

viria a ser orientada pelo seu irmão mais velho, Américo801. Após a morte do pai, os filhos 

constituíram uma sociedade e a firma passou a chamar-se J.B. Moutinho Russo, Lda, conti

nuando a fábrica a funcionar nas instalações da Rua da Alegria. Nessa fábrica fabricavam-se 

objectos vários em ouro e prata, tais como: cigarreiras, argolas para guardanapos, copos, 

canecas, guisos para criança, estojos para escritório, para costura, para manicure, talheres, 

caixas de pó de arroz, entre outros (veja-se imagens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, Anexo D). Os princi

pais clientes da fábrica eram as melhores casas de Lisboa, as ourivesarias da Rua das Flo

res no Porto e ourivesarias do Brasil, para onde exportavam 802. Durante o período da 2a 

Guerra Mundial, a fábrica trabalhou muito em ouro e os seus principais clientes eram refugi

ados que procuravam adquirir objectos valiosos, tais como caixas de pó de arroz e cigarrei

ras em ouro. Além do trabalho normal de uma fábrica deste tipo, esta era a única no Norte 

que dispunha de equipamento para cortar prata e laminar o ouro803. O jornal Ourivesaria 

Portuguesa, em 1934, referia-se assim a e\a «(...) quem não deseje pecar por despeitos ou 

parcialidades quasi sempre vis, terá de dizer que esta casa ê a primeira e a última que den

tro da nossa indústria tem lugar de inconfundível relevo, não só pela inteligente organização 

e montagem de todas as instalações, mas principalmente pela ordem admirável que preside 

à execução das suas obras. Ver esta oficina constitue o delicioso prazer de observar os 

prodígios da inteligência creadora numa técnica de complicado relevo, onde se realizam mi

lagres de graça sugestiva e onde o culto do belo se afervora quanto mais belo é o êxito dos 

seus estudos e trabalhos. [...] o que ali vemos é o fructo de longas e pacientes horas de la

borioso estudo. Fez-se pelo imperativo da inteligência e da vontade, uma e outra servidas 

pelo culto da arte verdadeira. Sem este culto não teriam chegado tão longe nem conquistado 

o logar de honra que sem favor ocupam no plano dos ourives de categoria semelhante» 

A fábrica da Rua da Alegria acabou por encerrar por volta de 1970/71, por não haver ne

nhum familiar que assumisse a sua continuação. 

A certa altura, Alexandre, não deixando de ser sócio da fábrica da Rua da Alegria 

onde exercia a sua actividade de gravador, montou a sua própria firma, chamada Bijouterias 

Sl" De acordo com a entrevista feita as filhas de Alexandre Tavares Moutinho Russo, Maria Alice Heiderscheit da Silva Moutinho Barbosa e 
Maria Eduarda Heiderscheit da Silva Moutinho Vieira, no Porto em 1996. 

Idem. . . , 
1,03 «Em plena guerra todas as semanas iam a Lisboa ao Banco de Portugal buscar ouro para laminar». De acordo com entrevista teita a José 
Eurico Tavares Moutinho Fonseca, realizada no Porto em 1996. 
*"4 Ideias e Comentários - A Exposição Colonial Portuguesa e Alguns Artistas de Ourivesaria. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 85 (30 Setem
bro 1934). 
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Alix, no Largo do Bonjardim n°. 127, no Porto, que produzia objectos em baquelite805. Entre

tanto, e pelas suas qualidades artísticas e técnicas, exerceu a função de Mestre das oficinas 

de gravura em aço e ourivesaria da Escola Faria Guimarães desde 10 de Dezembro de 1925 

até 4 de Abril de 1947806. O Conselho Escolar da Escola, em sessão de 22 de Novembro de 

1930, resolveu propor a sua nomeação a efectivo atendendo à qualidade dos serviços prés-

tados, vindo a ser nomeado mestre efectivo por Decreto de 19 de Dezembro de 1930 

Como mestre nessas oficinas, desenvolveu um trabalho notável quer junto dos alunos, como 

se poderá verificar pelas constantes referências que lhe fazem os ourives por nós entrevis

tados, quer na organização dos cursos, programas e equipamentos oficinais a que já nos 

referimos em capítulo anterior. O próprio Conselho Escolar expressará em acta da sessão 

de 31 de Julho de 1957 o sentimento de pesar pela morte do que fora o antigo mestre deste 

estabelecimento de ensino que, devotadamente, serviu esta Escola e o Ensino 

Alexandre Moutinho Russo era, nas palavras de José Maria da Silva Cardoso, «um 
homem sem igual, porque não era um homem vulgar, além da sua arte, ele desenhava muito 
bem, modelava, fazia escultura, gravura a talho doce809, desenhava as rodas que se aplica
vam na máquina de guilhochar810, fazia esmalte e galvanostegia. Todos os objectos que lhe 
saíam das mãos eram feitos com grande precisão, com muito rigor, era um verdadeiro artis
ta 811 

ta» 

Alexandre, além de trabalhos em prata (veja-se imagem 8, Anexo D), fez várias escul

turas (veja-se imagem 10, Anexo D). Era um homem culto que gostava de conviver. Fre

quentavam a sua casa e eram seus amigos: o cinzelador Custódio Bernardo Lopes, o escul

tor Oliveira Ferreira, os pintores Manuel Rodrigues, Pedro Figueiredo, Agostinho Salgado, 

Heitor Cramez, e as pintoras Argentina e Sara Alarcão, todos professores na Escola Faria 

Guimarães. Mantinha contactos regulares com a França e Bélgica, aonde se deslocava to-

m De acordo com a entrevista feita às filhas de Alexandre Tavares Moutinho Russo, Maria Alice Heiderscheit da Silva Moutinho Barbosa e 
Maria Eduarda Heiderscheit da Silva Moutinho Vieira, no Porto em 1996. 
1,1,6 Registo Biográfico do Mestre Alexandre Tavares Moutinho Russo, Processo F. 5, Caixa F. 1-7, Arquivo da Escola Secundária Soares dos 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto, 

Idem. 
Idem. 

m «A gravura a talho doce jú quase não se faz hoje. Já no tempo de Alexandre Moutinho Russo havia poucas pessoas que afizessem profis
sionalmente. Nessa altura esse tipo de gravura fazia-se especialmente na Casa da Moeda. Mas Alexandre fazia e chegou a ensinar a vários 
alunos da escola essa especialidade. A gravura a talho doce é feita em chapas pequenas de 20x20 a buril. Fazia, por exemplo, uma paisagem 
completa, com os sombreados, com todos os pormenores com um buril de ponta afiada por baixo, sem fazer um único foguete Chama-se 
"foguete " quando o buril emperra e salta fazendo um risco. Ele fazia gravura a talho doce com uma grande precisão, o que era e é uma 
coisa rara», de acordo com entrevista feita a José Maria da Silva Cardoso, em 1996, no Porto. 
1,111 «Na fábrica da Rua da Alegria existiam umas máquinas, que só se usam na Casa da Moeda, as máquinas de guilhochar. que fazem uma 
série de riscos como fundo A máquina de guilhochar é uma espécie de torno, mas a parte em que a peça está presa é oscilante e tem uma 
roda grande com vários entalhes que está encostada a uma espera (espera é a parte a que a roda encosta e que a segura); a roda mexe e 
quando mexe o buril que está do outro lado faz um risco. Como a roda mexe, o risco é sempre diferente. Esta máquina era utilizada nas 
cigarreiras de prata que se queriam com desenhos e não lisas na parte não decorada. Alexandre desenhava as rodas da máquina de guilho
char que depois faziam os desenhos nas cigarreiras. Era uma tarefa difícil e de grande precisão, era um trabalho de serralharia fina. Todos 
os guilhochados executados na fábrica da Rua da Alegria foram feitos por Alexandre T Moutinho Russo», de acordo com entrevista feita a 
José Maria da Silva Cardoso, realizada no Porto em 1996. 
"" De acordo com a entrevista feita a José Maria da Silva Cardoso, no Porto em 1996. 
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dos os anos. Essas viagens serviam para desenvolver contactos com industriais do sector, 

com novos equipamentos e novas tendências artísticas. Assim, trazia para a Escola e para a 

fábrica da Rua da Alegria estampas e catálogos que serviam de inspiração ou de modelos 
c ■ 812 

para as peças que fazia 

A família Moutinho Russo tinha muitas ligações com o grémio dos ourives, não só 

pelo facto de serem grandes industriais, mas também porque laminavam o ouro e cortavam 

a prata, como já foi dito. Essa ligação consubstanciouse no facto de um dos filhos de José 

Bernardo, João Moutinho Russo, fazer parte durante largos anos da direcção do referido 
fi1 "\ 

grémio, ocupando os cargos de tesoureiro e de 1o secretário 

ANTÓNIO ALVES DE SOUSA JÚNIOR nasceu a 30 de Outubro de 1879 e frequentou, 

na Escola Faria Guimarães, desde o ano lectivo de 1892/93 a 1894/95, o curso de desenho 

industrial
814

. António Alves de Sousa Júnior era filho do ourives António Alves de Sousa que 

executou trabalhos para o Rei D. Fernando que mereceram, segundo Laurindo Costa, «(...) 

elogiosas referências ao artista e a oferta do oficialato da Ordem de Mérito Civil e Industrial, 

que recusou. Obteve em 1883 menção de honra na Exposição de Ourivesaria do Palácio de 

Cristal do Porto»
 815

. Laurindo Costa escrevia a propósito de António Alves de Sousa: «(...) 

nas duas últimas décadas do século passado, destacouse este velhinho ourives portuense. 

[...] Alves de Sousa  muito novo dedicouse à Arte de Ourivesaria, revelando uma vocação 

especial. Dotado duma cultura vigorosa, toda a sua vida a consagrou à Arte. Este ourives

cinzelador enriqueceu o museu particular do Rei D. Fernando com admiráveis trabalhos» 

Uma das obras delineada e executada por António Alves de Sousa referenciadas por Lau

rindo Costa é a campainha de prata para escritório que considera ser«(...) um trabalho que 

causa admiração e onde se encontra firmeza de linhas. Não obedece esta peça a um estilo; 

contudo, vêse composição gótica e manuelina» (vejase imagem 12, Anexo D) . O Co

mércio do Porto, em 1900, referiase a esta peça nos seguintes termos«f...J trabalho verda

deiramente original e de excelente perfeição: é ama campainha eléctrica em forma de sacrá

rio, em miniatura, estilo manuelino. Revela este trabalho, nos mais insignificantes pormeno

res, uma admirável nitidez ao par das aptidões distinctas do autor» 

*n De acordo com a entrevista feita às filhas tie Alexandre Tavares Moutinho Russo, Maria Alice Heidersclieit da Silva Moutinho Barbosa e 
Maria Eduarda Heiderscheit da Silva Moutinho Vieira e a José Maria da Silva Cardoso, no Porto em 1996. 
*13 No jornal Ourivesaria Portuguesa n° 75 de 3 de Abril de 1934 é referida a constituição da Direcção da Associação da Classe de Ourives do 
Porto «que no fim do ano de 1933 foi reeleita por aclamação em Assembleia Geral». Dessa direcção fazia parte João Tavares Moutinho 
Russo, que desempenhava o cargo de Io secretário. O período de cada mandato da direcção era de quatro anos. 
*u Livro de Matriculas da Escola Industrial Fana Guimarães, sem número, anos lectivos 1892/93 a 1902/03, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
1,15 COSTA, Laurindo A Ourivesaria e os nossos Artistas. Porto: Costa & C Editores, 1917, p. 109. 
«16 C 0 STA, Laurindo  Estudos sobre Ourivesaria. Artistas Portugueses. Porto: Costa & C" Editores, 1922, pp. 6566. 
1,17 COSTA, Laurindo  op. cit., p. 108. 
8 " Trabalho artístico. O Comércio do Porto (24 Agosto 1900). 
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António Alves de Sousa Júnior teve na Escola Faria Guimarães como professor de 

desenho o italiano Silvestro Silvestri. Depois de ter completado com distinção o referido cur

so de desenho, frequentou Escultura Decorativa e Desenho Aplicado à Arte Industrial do 

Instituto Industrial do Porto. Aí foram-lhe concedidos prémios de menção honrosa em cada 

um dos cursos. Frequentou, na Academia Portuense de Belas-Artes, Desenho Histórico 

onde foi aluno de José Amoedo, José de Brito e de Marques da Silva819; frequentou ainda a 

Escola Industrial Príncipe Real em Lisboa, tendo tido como professor Geovanni Cristofanetti. 

Antes de iniciar a sua actividade profissional na oficina do pai, fundada em 1858 e 

instalada na Rua de Santo Ildefonso n° 239, no Porto, detentora da marca n° 100820, Alves 

de Sousa Júnior trabalhou, enquanto estudava na Escola Industrial Príncipe Real, na 
821 

«conceituada casa lisboeta Leitão & Irmão» 

Laurindo Costa retratava António Alves de Sousa Júnior como: «(...) ourives-cin-

zelador, que reúne faculdades de criação e de concepção. [...] É o cinzelador portuense que, 

ao iniciar a sua carreira artística firmou nas suas produções uma cultura especial de artista, 

dedicando ao mesmo tempo todo o seu esforço e inteligência para imprimir nas suas obras 

um cunho genuinamente portuguêz. Pois, nos seus trabalhos, vê-se claramente que o cinzel 

acompanha todas as evoluções artísticas despertando admiração em todos os que são ver

sados na Arte» 822. Acrescentava ainda: «(...) modesto, inteligente, atencioso e perspicaz, 

reúne qualidades preciosas, que caracterizam bem uma alma de artista. É o ourives cinzela

dor que acompanha as diversas fases do progresso artístico, estudando e visitando os nos

sos primeiros monumentos de arte. Com lealdade e sã franqueza, ê/e consagra às obras dos 

seus colegas justas referências. [...] o artista Alves de Sousa Júnior absorve o espírito no 

admirável cinzel, que tantas maravilhas tem produzido, o que lhe tem conquistado uma repu

tação singular, esquivando-se sempre a exibições de reclame. [...] As suas obras teem hon

rado as exposições da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e do Porto, como o 

prato decorativo com a cabeça de Marte, em Renascença e os candelabros, em estilo de D. 

João V, trabalhos de verdadeiro cunho artístico^823. No jornal O Primeiro de Janeiro de 3 de 

Junho de 1915, a propósito de duas serpentinas presentes na Exposição da Sociedade Na

cional de Belas-Artes, pode ler-se: «(...) têm sido muito apreciadas duas serpentinas, estilo 

*" Registo Biográfico de António Alves de Sousa Júnior, Processo F. - LI, Caixa F. 8-13, Arquivo da Escola Secundária de Soares dos Reis -
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
*2" VIDAL, Manuel Gonçalves -Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses - 18S7 a 1950. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1974, Vol. Il, p. 107. 
m DACIANO, Bertino -A Ourivesaria, Arte Famosa. António Alves de Sousa Júnior. O Tripeiro. Porto, VI Série, Ano IV: 9 (Setembro 
1964), p. 261. 
*22 COSTA, Laurindo- Estudos sobre Ourivesaria, Artistas Portugueses. Porto: Costa & C" Editores, 1922, pp. 78-79. 
1,23 COSTA, Laurindo - A Ourivesaria e os nossos Artistas. Porto: Costa & C" Editores, 1917. pp. 112-114. 
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D. João V, magnífico trabalho do distinto cinzelador portuense Sr. Alves de Sousa Júnior e 

cujos detalhes são tratados delicadamente». 

O jornal O Comércio do Porto em 1909, referindo-se a obras produzidas na oficina de 

António Alves de Sousa & Filho, observa: «(...) na ância, que a todos nos empolga de fazer 

reviver a velha arte portuguesa, e de dar um cunho nacional, adaptável ao nosso meio étni

co, ao que de melhor produz o estrangeiro, os ourives portugueses chamaram a si as mais 

belas formas e concepções de estranhos, amoldando-as ao gosto nacional. Uma forma, po

rém, dessa arte tão levantada - o estilo manuelino, de linhas arquitecturais, impregnadas de 

solenidade cultural, quási hirtas, pouco amoldáveis a modelação leve, exigida em certas 

obras de arte, - foi por isso, pouco aproveitado em ourivesaria, pois era considerado reniten

te às transformações requeridas pela plástica aurifícia moderna. Acabaram, porém, de mos

trar à evidência que essa opinião não era verdadeira os snrs. Alves de Sousa & Filho - ouri

ves cinzeladores, executando no mais puro estilo manuelino oito lanternas, que hoje fazem 

parte do tesouro cultural da Santa Casa da Misericórdia desta cidade. Vimo-las numa soleni

dade da Semana Santa: produzem um efeito deslumbrante. Examinadas, porém, de perto 

são simplesmente admiráveis de perfeição e escrúpulo histórico e estético. Sob as mãos 

hábeis desses dois artistas, as linhas arquitectónicas tornaram-se esbeltas, o conjunto leve e 

elegante, os pormenores filigranados, de um lavor beneditino, característico de esse estilo, 

realçam pelo desenho impecável e escolha criteriosa. Essas verdadeiras obras de arte re

lembram tempos idos, em que o artista, pondo de parte interesses de qualquer ordem, se 

devotava por completo à sua obra. Nem outra coisa era de esperar. Os seus autores são por 

demais conhecidos: António Alves de Sousa [...] e António Alves de Sousa Júnior[...]. Pôde 

com justa razão a Santa Casa da Misericórdia orgulhar-se, pois encontrou quem soubesse 

realizar os seus desejos, e alentar assim a arte portuguesa»824 (veja-se imagem 13, Anexo 

D). 
Outras peças produzidas na oficina de Alves de Sousa & Filho são referidas por Lau

rindo Costa: «(...) a Cruz processional, existente no Fundão, obra muito bem trabalhada em 

estilo manuelino, tendo a base em forma de baldaquino, sob o qual em pequenas estatuetas 

estão as figuras dos quatro evangelistas 825. Desenho original, modelação e execução de 

Alves de Sousa Júnior» 826. Os jornais da época, segundo Bertino Daciano, nomeadamente 

O Comércio do Porto de 11 de Abril de 1912, teceram a esta peça os mais rasgados elogios 

«(...) tudo de um acabamento aprimorado e correctamente lançadas todas as linhas do ves-

824 COSTA, Laurindo - A Ourivesaria e os nossos Artistas. Porto: Costa & C Editores, 1917, pp. 109-112. 
*2S Esta Cruz processional aparece também referenciada na rubrica Figuras e Factos. Revista Ilustração Portuguesa: 114 (27 Abri 
*lh COSTA, Laurindo - op. cit.. p. 1 14, 
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tuário, etc...» . Esta Cruz, destinada a um templo da freguesia de Bogas de Cima do con

celho do Fundão, ostenta um Cristo, cópia do modelo italiano, e na parte inferior um balda-

quino em estilo manuelino com as imagens de S. Mateus e S. João de pé, tendo ao lado o 

respectivo símbolo e as de S. Lucas e S. Marcos, do outro lado, tendo o pé em cima das 

cabeças do boi e do leão 828 (veja-se imagem 14, Anexo D). 

Para Bertino Daciano, o que caracterizava o trabalho que saía das mãos de Alves de 

Sousa Júnior «(...) era a fidelidade com que reproduzia os estilos clássicos e o pormenor que 

sempre punha na execução, chegando, por vezes, a inutilizar, depois de prontas, obras que 

outros considerariam perfeitas, mas que não lhe agradavam a ele... Quer dizer, nada co

merciante, sem qualquer mira no lucro, procurava de alma e coração a perfeição técnica e 

artística da sua obra» 829. 

Pelas suas qualidades artísticas e profissionais, António Alves de Sousa Júnior foi 

convidado pelo Arquitecto Emanuel Ribeiro, então director da Escola Faria Guimarães, para 

dirigir os cursos de Desenho e Cinzelagem. Assim, foi contratado por um ano por portaria de 

14.11.1919, como mestre das oficinas de cinzelagem, cargo que iniciou no dia 20 de No

vembro de 1919. Foi renovado o contrato por mais 4 anos em 3 de Janeiro de 1921 por por

taria de 23 de Dezembro de 1920, findos os quais passou a mestre efectivo, por Decreto de 

3 de Janeiro de 1925. Manteve-se nesse cargo até ao final do ano lectivo 1948/49, altura em 

que atingiu o limite de idade 

António Alves de Sousa Júnior fez parte da Comissão Organizadora e da Comissão 

da Exposição do I Congresso de Ourivesaria Portuguesa, realizada no Porto em Março de 

1925, tendo também exposto aí trabalhos seus 831. Nesse Congresso apresentou uma impor

tante tese intitulada «O sistema de produção e educação técnica - Regimes de trabalho e 

salários», cuja pertinência já analisámos e da qual apresentámos extractos no capítulo ante

rior, e que foi aprovada, por unanimidade. A referida tese teve grande repercussão, tendo o 

Dr. Pedro Fazenda, no encerramento desse Congresso, salientado esse facto ao afirmar: 

«(...) António Alves de Sousa Júnior, mestre da aula de desenho e ourivesaria da Escola 

Industrial Faria Guimarães, do Porto, apresentou uma interessante tese sobre o ensino desta 

especialidade. É um trabalho sóbrio, consciencioso e inteligente. Na minha qualidade de 

professor do ensino industrial e comercial, que reputo o fulcro do nosso desenvolvimento 

económico, fui muito espontaneamente referir a minha plena satisfação ao director geral 

827 DACIANO, Bertino -A Ourivesaria. Arte Famosa. Amónio Alves de Sousa Júnior. O Tripeiro. Porto, VI Série, Ano IV: 9 (Setembro 
1964), p. 261. 
^ Id.. Ibid., p. 263, nota (15). 
s2" Id. /bid., pp. 261-262, nota ( 15). 
" ° Registo Biográfico do Mestre António Alves de Sousa Júnior, Processo F.-ll, Caixa F. 8-13. Arquivo da Escola Secundária Soares do: 
Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
" ' Catálogo do I Congresso de Ourivesaria Portuguesa (Congresso e Exposição). Porto: [s.n.], Março de 1925, pp. 38, 40 e 72. 
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deste ensino, o ilustre professor Álvaro Coelho, que patenteou o mais completo agrado. 

Exemplo de trabalho e dedicação que acho indispensável aproveitar» 

Também a imprensa local se manifestou sobre essa tese, como foi o caso de O Co

mércio do Porto: «(...) torna-se digna de registo, também, pelo seu alcance na preparação 

dos futuros lavrantes do oiro e da prata, a tese valiosa do congressista sr. António Alves de 

Sousa, mestre experimentado da oficina de cinzelagem da Escola Industrial de Faria Guima

rães, que se ocupou, com conhecimento de causa e devotado senso prático, do sistema de 

produção e educação técnica dos artífices da ourivesaria, bem como dos regimens de traba

lho e salários, produzindo considerações importantes que tendem ao aperfeiçoamento do 

ensino industrial existente aplicado à ourivesaria, com a creação de cursos especiais de 

química e esmaltagem e de gravura a buril e a ácido, bem como a aplicação das dotações e 

recursos da actual Escola de Faria Guimarães, que, pelo que respeita à cidade do Porto, 

serve um bairro dos mais activos e diligentes da ourivesaria portuense. O ensino técnico 

deve merecer a carinhosa protecção do Estado, em cuja alçada está a imprimir mais largo e 

intensivo desenvolvimento. Isto mesmo reconheceu o Congresso, acolhendo com manifes

tações de caloroso 833 a tese a que aludimos, elaborada por um mestre probo e consciencio

so que uma larga experiência pedagógica consagrou, dentro da oficina, no exercício do en

sino industrial» 834. 

No II Congresso de Ourivesaria Portuguesa, realizado em Lisboa em Março de 1926, 

Alves de Sousa Júnior leu uma comunicação intitulada Sciencia, Arte e Nobreza onde faz a 

apologia da ourivesaria, procurando demonstrar que o ourives desenvolve uma actividade 

que requer conhecimentos científicos afirmando que «(...) nos seus laboratórios, estuda ligas 

e fusões em vista da dureza, côr e maleabilidade que deseja obter dos seus metais, confor

me o trabalho a que se destina» ao mesmo tempo que «(...) reproduz com um simples cinzel, 

na lamina, branca e fina como uma folha de papel, da prata estirada, tudo o que a sua fan

tasia imaginou em hora feliz ou os motivos de beleza de qualquer quadro celebre. Com o 

seu macete de prodígio dá-lhe beleza, vida, expressão, pormenor» e conclui «(...) não será, 

pois, tudo isto Arte e Sciencia?! E não-serão a Sciencia e a Arte verdadeiros pergaminhos da 

Nobreza?! [...] como até hoje o souberam os ourives portugueses e em prol da raça e da 

civilisação luza, saibam manter bem alto o escudo e timbre da sua classe: Sciencia, Arte, 

Nobreza» 835. 

*32 COSTA, Laurindo - A Ourivesaria Antiga. Porto: Imprensa Nacional, 1925, p. 30. 
1,33 A frase «acolhendo com manifestações de caloroso a tese a que aludimos» está impressa desta forma no Catálogo do II Congresso de 
Ourivesaria Portuguesa e pensamos que, por lapso, foi esquecida a palavra «aplauso» que deveria constar a seguir a «caloroso». Apesar 
disso decidimos manter a versão original. 
x34 Catálogo do II Congresso de Ourivesaria Portuguesa. Lisboa: Tipografia Americana, 1926, p. 95. 
s3i SOUZA, António Alves de -Sciencia. Arte e Nobreza. Catálogo do II Congresso de Ourivesaria Portuguesa. Lisboa: Tipografia America
na, 1926, pp. 37-39. 
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António Moreira na revista Esmeralda de Dezembro de 1926, falando acerca da Esco

la Industrial Faria Guimarães, refere-se à obra do mestre António Alves de Sousa Júnior 

como «(...) de inconfundível cunho de arte honesta - de Arte com A maiúsculo, dispensa 

qualquer outro diploma, como o afirma o alto apreço em que é tido no meio industrial» 

António Alves de Sousa Júnior cultivava um fervoroso espírito associativo. Assim, em 

1909, pertenceu à Comissão nomeada em Sessão Magna da Classe dos Ourives para ela

borar os estatutos da sua Associação. Nesse mesmo ano, por portaria de 15 de Novembro, 

foi nomeado membro da Comissão Revisora do Regulamento da Contrastaria . Fez parte 

também dos corpos gerentes de várias agremiações portuguesas de ourives . Pertenceu 

igualmente aos Corpos Administrativos da Junta de Freguesia de Santo Ildefonso e foi juiz 
839 

da Confraria de Nossa Senhora da Conceição, cargo que desempenhou até à sua morte 

Para além destas associações e sendo possuidor, segundo Bertino Daciano, de um «(...) 

espírito culto e sequioso de aprender, frequentava assiduamente os meios artísticos, conhe

cia bem a sua terra, os seus monumentos, os seus museus, a sua história», o que o levou a 

ser membro da "Sociedade de Belas-Artes do Porto", dos "Amigos do Mosteiro da Serra do 

Pilar" e dos "Amigos do Porto"840. Foi, pelo menos nos anos de 1939, 1940 e 1941, delega

do da Classe dos Ourives Fabricantes junto da Secção de Finanças, 1o Bairro, Porto, proce

dendo à fixação do rendimento tributável das firmas de ourivesaria pertencentes ao referido 

bairro fiscal 841. Colaborou em jornais e revistas da sua especialidade, de que já citámos 

alguns exemplos. Apraz-nos contudo mostrar, através de alguns extractos de um artigo que 

escreveu sobre a Sociedade de Belas-Artes do Porto, as preocupações culturais de Alves de 

Sousa Júnior. Nesse artigo, publicado no Tripeiro, tecia as seguintes considerações: «(...) 

talvez se recordem de que há meio século, pois foi em 16 de Janeiro de 1899, se fundou 

nesta cidade do Porto uma Sociedade de Belas-Artes, tendo à sua frente vários nomes ainda 

M6 MOREIRA, António - Escola Industrial Fana Guimarães. Esmeralda. Lisboa, T Série: 21 (Dezembro 1926), p. 238. 
857 De acordo com documentos exibidos por seu filho, Álvaro Alves de Sousa, no decurso das entrevistas por nós realizadas no Porto em I996 
e I997. 
s:'* Das associações ou agremiações, criadas pelos ourives do Porto, pertenceu às seguintes: 
« - "Associação de Classe dos Industriais de Ourivesana.de Prata do Porto ", a que hoje corresponde a Associação dos Industriais de Ourive
saria e Relojoaria do Norte. 
- "Associação Benéfica dos Ourives ", cujo fim principal era prestar auxílio a ourives necessitados ou seus familiares. 
- "Cooperativa Ourives Reunidos " com fins comerciais e de abastecimento de materiais e ferramentas para os ourives. 
- "Confraria de Santo Elói " - Santo Elói é o Padroeiro dos ourives. No dia l de Dezembro de cada ano realiza-se uma solenidade religiosa na 
Igreja de S. Nicolau, no Porto.» 
O seu espírito associativo levou-o também a influenciar a direcção da Associação de Classe dos Industriais de Ourivesaria de Prata do Porto na 
aquisição de uma casa, sita na Avenida Rodrigues de Freitas nesta cidade, cujos proprietários, seus clientes, tinham intenção de vender, procu
rando assim, contribuir para que a Associação dispusesse de uma sede condigna. Essa casa viria a ser adquirida e hoje constitui ainda a sede da 
actual Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte. 
De acordo com informações prestadas por Álvaro Alves de Sousa, filho de António Alves de Sousa Júnior, em entrevistas por nós realizadas 
no Porto em 1996 e 1997. 
*M De acordo com entrevistas feitas a Álvaro Alves de Sousa, realizadas no Porto em 1996 e 1997. 
M" DACIANO, Bertino -A Ourivesaria, Arte Famosa. António Alves de Sousa Júnior. O Tripeiro. Porto, VI Série, Ano IV: 9 (Setembro 
1964), p. 262. 
Ml De acordo com documentos exibidos por seu filho, Álvaro Alves de Sousa, no decurso das entrevistas por nós realizadas no Porto em 19J6 
e 1997. 
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hoje prestigiosos no nosso meio artístico, então vivo, agitado, empreendedor, um tanto ro

mântico (gueiram perdoar-lhes, digo, perdoar-nos, o positivismo técnico e a super-crítica de 

hoje) tais como: António Teixeira Lopes, J. Augusto Ribeiro, Júlio Ramos, José de Brito, etc., 

e ainda nomes de jornalistas cintilantes: Guedes de Oliveira, Oliveira Alvarenga, Marcos 

Guedes, e outros em quem poder não teve a morte. Congregava a Sociedade razoável nú

mero, se é que o número faz ao caso, de cultores, admiradores, amigos alguns, senão mui

tos, apaixonadíssimos da Arte - das Artes... e dos artistas. E isto criava ambiente; isto era 

incentivo; isto animava poderosamente o artista, o qual contava já com um público certo, 

ilustrado, de gosto esclarecido. Demais, rezam os estatutos e regulamento de Exposições, 

alguns dos meios de que lançava mão para afinar o gosto dos seus associados, amadores e 

artistas e ainda, quanto a estes últimos, abria possibilidades de venda e quanto concorria 

para os tornar conhecidos e bem avaliados: eram conferências, exposições, publicações 

culturais, excursões e visitas de estudo; até, entre os sócios, eram sorteadas obras de arte 

de incontestável valor. Mas tudo isso, por artes mágicas, por um alçapão que ainda hoje 

desconheço, tudo isso se sumiu. A Sociedade de Belas-Artes, de um belo (?!) dia em diante 

não deu mais rumor de si. Liquidou não se sabe como e... passou à História. Ora é contra 

isso que me permito reclamar. [...} Eu sei que, no gosto apuradíssimo de grande parte do 

nosso público de hoje, a arte dos pés substituiu inteiramente a arte das mãos. Não lhe impor

ta mesmo nada saber como certas mãos manobram o pincel, o escopro, o buril, o lápis, o 

cinzel; mas sim como os pés manobram uma bola - a Bola (aqui bola deve escrever-se com 

um B maiúsculo). [...] Peço, pois, licença para continuar distribuindo um pouco da minha 

admiração pelas obras do espírito, mirando a beleza. Não será exagerado o pedido. E não 

sou só eu. Ainda seremos, talvez, uma legião a pedir isto mesmo. Nem de outra forma se 

explica a afirmação documentada do saudoso dr. Aarão de Lacerda: em 1946 fizeram-se 

oitenta exposições no Porto! Dias há no ano em que se podem visitar três exposições! E 

então uma cidade como esta não pode, não deve possuir uma Sociedade de Belas-Artes?! 

Existe agora aqui, no Porto, uma agremiação recreativa e cultural sob o nome de "Amigos 

do Porto", à qual gostosamente me prezo de pertencer e que conta centenas de associados, 

a qual certamente daria o seu apoio a todos os esforços que viessem a acabar com este 

lastimável estado de coisas, iríamos dizer, como o Épico a: esta apagada e vil tristeza. Tem 

a música, no Porto, dois poderosos agrupamentos e as artes plásticas não têm nenhum. E 

isto tolerável?» 842 

António Alves de Sousa Júnior participou na Grande Exposição dos Artistas Portu

gueses, realizada em 1935 no Porto, cujo produto da venda reverteu para oferta à cidade do 

,<42 JÚNIOR, António Alves de Sousa - Sociedade de Belas-Artes do Porto. 0 Tripeiro. Porto, V Série, Ano VII: 1 (Maio 1951), p. 24. 
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Porto de três monumentos, respectivamente a Silva Porto, Henrique Pousão e Artur Loureiro, 

com uma peça em cobre cinzelado Eça de Queiroz que lhe valeu o 4o prémio, medalha 

de prata 844. A revista Ourivesaria Portuguesa, num artigo em que referencia esta Exposição, 

comenta acerca desse trabalho de Alves de Sousa «(...) tratava-se, como era de prever, dum 

trabalho de cinzelagem: um medalhão de chapa de cobre, relativamente fina, com uma bela 

cabeça do imortal Eça de Queiroz. Não duvidamos afirmar que é obra muito digna de nota 

pela flagrante semelhança, impecabilidade e firmeza do perfil, suavidade não desprovida de 

energia do modelado, harmonia e proporcionalidade dos relevos; e, finalmente, da impres

são de vida e de carácter que ressalta dessa expressiva cabeça. Alves de Sousa consegue 

não desmerecer dos grandes artistas, ao lado dos quais figura, honrando nobremente a sua 

e a nossa arte e honrando igualmente a Escola Industrial Faria Guimarães, onde é mestre de 

cinzelagem. Mostra que não se extinguiu a dinastia dos nossos lavrantes os quais podem, 

sem receio, apresentar-se em certames desta natureza, certos de que, cinzelando o ouro, o 

cobre ou o ferro - não importa - do ponto-de-vista do valor artístico, produzirão obras capa

zes de atrair a admiração dos entendidos» 845. 

A mesma revista, em 1938, falando da inauguração da nova sala do Café da Brazilei-

ra no Porto, diz: «(...) se muita gente apreciou este melhoramento citadino poucos admira

ram a simbólica "Figura de Velho" tomando o seu café, que é o conhecido emblema da Brazi-

leira. Esta figura, feita em metal dourado é - assim como umas placas que embelezam a sala 

- um primoroso trabalho executado pelo nosso colega António Alves de Sousa Júnior que ali 

se revela bem o que é: - Um mestre, que na Escola Industrial Faria Guimarães está honran

do a nossa classe, ensinando a nova geração d'ourives» 84S. 

Já referimos que Alves de Sousa Júnior foi mestre de ourivesaria e cinzelagem na 

Escola Industrial Faria Guimarães durante muitos anos (veja-se imagem 11, Anexo D). 

Apraz-nos registar que das entrevistas que fizemos a antigos alunos dessa escola, alguns 

dos quais o tiveram como mestre, estes sempre se lhe referiram com grande apreço e admi

ração pelas suas qualidades de homem, mestre e artista. A esse respeito, Bertino Daciano 

que com ele conviveu afirma: «(...)porque o apreciei como mestre competentíssimo de cin

zelagem na Escola Industrial de Faria Guimarães, e especialmente porque notei que tal 

mestre logrou fazer de cada aluno um amigo - coisa que não é fácil -, nunca se fez esperar 

na Escola, nela permanecia, quando necessário, sempre de boa vontade, para além das 

suas horas obrigatórias, lutou o mais possível pela valorização da sua arte de cinzelador 

13 Catálogo da Grande Exposição dos Artistas Portugueses. Porto: Imprensa Portuguesa, 1935, n° 122, p. 45. 
i4 De acordo com entrevistas ao filho de António Alves de Sousa Júnior, Álvaro Alves de Sousa, realizadas no Porto em 1996 e 1997. 

Exposição de Artistas Portugueses. Ourivesaria Portuguesa Porto: 101 (1 Junho 1935). 
'' Melhoramentos Citadinos. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 175 (9 Abril 1938). 
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exímio, de ourives culto e estudioso, esforçou-se por incutir nos seus alunos princípios de 

probidade iguais aos seus, levava-os de bom grado até à sua própria oficina, e, aos domin

gos, para lhes aperfeiçoar a sensibilidade, frequentemente com eles promovia visitas a mu

seus, a fim de lhes mostrar certas obras e lhes fazer compreender a razão do valor artístico 

das mesmas» 847. 

Como já fizemos referência em capítulo anterior, Alves de Sousa Júnior contribuiu 

com o seu empenhamento para que a Associação da Classe dos Industriais de Ourivesaria 

de Prata do Porto, através de alguns industriais e comerciantes de ourivesaria, instituísse 

prémios a conceder aos melhores alunos das Escolas Industriais do Distrito do Porto em 

cada ano lectivo, de acordo com o Regulamento elaborado por esta Associação848. Ele pró

prio propiciou, com o nome do pai, um prémio anual para esses alunos849. Porém, os incen

tivos não ficaram por aqui. Aos operários que trabalhavam na sua oficina, incentivava a fre

quência da Escola Industrial Faria Guimarães, no sentido de melhorarem os seus conheci

mentos e consequentemente o seu nível de vida. Como exemplo, enumeramos alguns des

ses operários que frequentaram a escola: Delmar Gomes Pinheiro; José Rodrigues Cabêda; 

Álvaro Nunes da Silva; Álvaro Martins de Oliveira e Costa; António de Sousa; António Mar

tins de Oliveira e Costa; Augusto Miguel Soares de Araújo Abreu; Carlos Martins de Oliveira 

e Costa; Jaime de Araújo Monteiro; Joaquim Caetano Ferreira; José de Oliveira; Manuel Jo

aquim; Manuel José Pereira; Manuel Ferreira Júnior; Reinaldo Pereira da Silva e Raul Rodri

gues da Silva. A alguns destes chegou mesmo a pagar as despesas com o ensino e a cus

tear o acabamento de obras 850. As suas preocupações com o ensino fizeram-no tomar-se 

membro da Associação dos Mestres do Ensino Técnico das Escolas Industriais e Comerciais 
851 

Da oficina de António Alves de Sousa Júnior saíram várias peças, todas elas brilhan

temente executadas. Apresentamos alguns exemplos, tendo em conta quer a originalidade 

do desenho, quer ainda a função (objectos de uso doméstico hoje praticamente não utiliza

dos). A escolha foi-nos muito difícil, uma vez que o acervo fotográfico e de desenhos deixa

dos por este artista, e a que tivemos, felizmente, acesso é extremamente vasto, percorrendo 

um período de tempo muito significativo - 1858 a 1953. Desse acervo, realçamos os seguin

tes objectos: uma custódia em prata estilo D. João V (veja-se imagem 15, Anexo D); um 

DACIANO, Bertino -A Ourivesaria, Arte Famosa. António Alves de Sousa Júnior. O Tripeiro. Porto, VI Série, Ano IV: 9 (Setembro 
1964), p. 260. 

Regulamento para a distribuição de prémios aos alunos ourives das Escolas Industriais do Porto (apresentado e aprovado em sessão de 11 
de Agosto de 1919). Porto: Associação da Classe dos Industriais de Ourivezaria de Prata do Porto, 1919. 

O prémio intitulava-se António Alves de Sousa e consistia na atribuição de Vi libra em ouro. 
De acordo com entrevistas feitas ao filho de António Alves de Sousa Júnior, Álvaro Alves de Sousa, no Porto, em 1996 e 1997. Na segun

da entrevista mostrou-nos uma listagem feita por si, com indicação dos operários que foram alunos da Escola Faria Guimarães. 
De acordo com documentos exibidos pelo filho, Álvaro Alves de Sousa, em entrevistas realizadas por nós no Porto em 1996 e 1997. 

189 



conjunto de serpentinas e fruteiro (veja-se imagem 16, Anexo D); um prato de parede em 

prata decorado com cabeça de Baco e uvas (veja-se imagem 17, Anexo D) e desenhos de 

objectos de uso quotidiano: suporte para ementa de restaurante, suportes para guardanapos 

e identificação de convidados na mesa de jantar, suporte para relógios de bolso, gongo, 

elementos decorativos em prata para pasta de estudante, caixa de jóias (veja-se imagem 18, 

Anexo D); pegas de bengalas, prato para recolha de migalhas, salvas (veja-se imagem 19, 

Anexo D); centros de mesa-floreiras (veja-se imagem 20, Anexo D); jarras e taças para fruta 

ou centro de mesa-floreiras (veja-se imagem 21, Anexo D); taças desportivas (veja-se ima

gem 22, Anexo D). 

À oficina de António Alves de Sousa Júnior acorriam inúmeros clientes particulares, 

que aí buscavam as mais variadas peças. Entre eles citamos: Santa Casa da Misericórdia do 

Porto; Igreja de Santo Ildefonso; Companhia Nacional dos Pneus; Brigadeiro Nunes da 

Ponte (foi Governador Civil do Porto); Brigadeiro Alfredo Ernesto da Cunha (Lisboa); Castro 

Silva (director da antiga Fábrica dos Tabacos no Porto); Eng° Carlos Klein; Dr. José Pestana; 

D. Maria José Archer e muitos outros. Para além destes clientes particulares, a oficina traba

lhava também para ourivesarias e comerciantes de ourivesaria: Reis e Filhos, Lda, Porto; 

Ourivesaria Cunha, Porto; Ourivesaria Aliança, Porto; David Ferreira da Silva & Filhos, Porto; 

Chérubin Rodrigues Pacheco, Braga; Carvalho Romão, Lisboa; Ferreira Tomé, Lisboa; Brin

ca & Esteves, Lda, Coimbra; Januário & Mourão, Lisboa; Fraga & Ca, Lisboa; Pedro A. Bap

tista, Lda, Porto; Ourivesaria do Bolhão, Porto; Arlindo & Irmão, Porto; Ourivesaria Ferreira 

Marques, Porto; Guarda Marques, Lda, Coimbra; Ayres de Sá & Carvalho, Lda, Porto; José 

Rosas, Porto e muitas outras. No tempo do pai, como já apontámos, um dos clientes impor

tantes era a Casa Real852. 

Por tudo o que sobre António Alves de Sousa dissemos, não espanta que o Presiden

te do Grémio dos Industriais de Ourivesaria do Norte, num artigo que escreveu em 1952, na 

revista Ourivesaria Portuguesa lhe tenha chamado «(...) grande paladino do ensino profissi

onal [...] dotado de excelentes qualidades de int-eligência e de carácter, [o qual] legou à Arte 

de Santo Elói obras de real merecimento [...] honrando-se a si próprio, honrou a Nação, por

que viveu com o pensamento e a alma postos no seu engrandecimento e no da Ourivesaria 

Portuguesa» 853. 

Também em acta de reunião do Conselho Escolar da Escola de Artes Decorativas 

Soares dos Reis de Fevereiro de 1950 se escrevia: «(...) o Sr. Director participou que o mes

tre de cinzelagem António Alves de Sousa Júnior, fora desligado do serviço por ter atingido o 

'" De acordo com documentos exibidos pelo filho, Álvaro Alves de Sousa, em entrevistas realizadas por nós no Porto em 1')% e 1997. 
Ourivesaria Portuguesa. Porto, 3 o e 4o trimestres: 19-20 (1952). 
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limite de idade em Outubro do ano findo, e que durante largos anos exercera com muita pro

ficiência o seu cargo, revelando sempre excepcional dedicação pelo ensino e por esta Esco

la. Propôs, por isso, que na acta ficasse registada a mágoa do Conselho, pela retirada de tão 

zeloso funcionário. Assim se resolveu» 

Em 1964, na Exposição de Ourivesaria Maio Florido, esteve presente a peça Cam

painha Manuelina que fazia parte da exposição permanente do então Grémio dos Industriais 

de Ourivesaria do Norte, hoje Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do 

Norte. No catálogo dessa exposição vem reproduzido o discurso de Gabriel Ferreira Mar

ques, então presidente da direcção do Grémio dos Industriais de Ourivesaria, no acto inau

gural, onde afirma: «(...) algumas preciosas peças de prata [...], saídas das mãos de Alves 

de Sousa Júnior e Custódio Bernardo Lopes, também já falecidos, mestres que foram da 

Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, fazem parte do valioso património deste gré

mio» 855. Fica-nos deste artista um profundo respeito e admiração e a vontade de um dia 

poder desenvolver um estudo mais aprofundado da sua obra, dando-a a conhecer à cidade 

do Porto. 

CUSTÓDIO BERNARDO LOPES, nascido em 1888, frequentou e concluiu na Escola 

Faria Guimarães o curso de Desenho Ornamental856, tendo, posteriormente, frequentado a 

Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis. Possuía uma oficina na Rua da Alegria, onde criou 

e executou peças muito interessantes, na opinião de várias pessoas que com ele contacta

ram de perto. Apesar das dificuldades com que nos deparámos para encontrar o rasto des

sas peças, conseguimos apresentar aqui algumas. Uma delas constituída por Baldaquino, 

Custódia e Relicário foi concebida para a Catedral do Maputo, Moçambique, onde ainda hoje 

se encontra. Essas peças foram desenhadas, criadas e cinzeladas por ele, embora o aca

bamento tenha sido feito na fábrica Moutinho Russo (veja-se imagem 23, Anexo D) . Para 

a mesma catedral executou ainda o Sacrário (veja-se imagem 24, Anexo D). 

Foi-nos ainda possível ver algumas das peças criadas por Custódio Bernardo Lopes, 

pertencentes a D. Maria Alice da Conceição Heiderscheidt da Silva Moutinho Barbosa: um 

centro de mesa e uma cabeça de Cristo (veja-se imagens 25 e 26, Anexo D) e outras exis-

*54 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães - Bomfim. Porto, Acta n° 251 da Sessão do Conselho Escola 
de 10 de Fevereiro de 1950, tis. 154-55, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
MS Catálogo da Exposição de Ourivesaria, Maio Florido. Porto: Tipografia Progrédior, 1964. 
1,56 Nao nos foi possível verificar os anos lectivos em que frequentou a referida escola, uma vez que nao existem no arquivo da Escola Secut 
daria Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, no Porto, o registo de matrículas dos anos lectivos de 1902/3 até 1908/0' 
Contudo e em consulta feita ao seu processo, como mestre de oficina de cinzelagem da Escola Industrial Faria Guimarães, verificamos que sa 
indicadas como habilitações literárias o curso de Desenho Ornamental da Escola Industrial Faria Guimarães e o Curso de Desenho Especial 
zado Aplicado à Ourivesaria e Faianças da Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, no Porto. Registo Biográfico do Mestre Custódio 
Bernardo Lopes. Processo F.-25, Caixa F. 20-25, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico 
Porto. 
x " De acordo com entrevista feita a José Maria da Silva Cardoso em 1997, no Porto. 
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tentes no museu da Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte, conjun

to de centro de mesa constituído por floreira e dois candelabros decorados com anjos e ro

sas (veja-se imagem 27, Anexo D). 

Custódio Bernardo Lopes foi mestre de cinzelagem de 17 de Março de 1923 a 30 de 

Junho de 1930 na Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, no Porto. Em 1 de Junho de 

1930 inicia a sua actividade docente na Escola Industrial Faria Guimarães, como mestre da 
oco „ 

oficina de cinzelagem onde se mantém até 10 de Dezembro de 1951 . Em 1951, o então 

director da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis (ex-Escola Industrial Faria Guima

rães), escultor Sousa Caldas, enviava um ofício com o seguinte teor ao Exmo. Senhor Direc-

tor-Geral do Ensino Técnico-Profissional: «O Mestre Efectivo da especialidade de Cinzela

gem, Custódio Bernardo Lopes, do quadro da escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, 

é um profissional competentíssimo, que tem dado provas da sua proficiência, do seu saber e 

do seu devotado amor ao ensino no decurso de vinte e sete anos de serviço, zeloso e assí

duo, prestado não só neste estabelecimento de ensino como nas extintas Escola de Arte 

Aplicada Soares dos Reis do Porto e Escola Industrial Faria Guimarães. Depois de ter cur

sado os antigos cursos de Desenho Ornamental na Escola Industrial Faria Guimarães, mais 

tarde completou os seus conhecimentos com o curso de Desenho Especializado Aplicado à 

Ourivesaria e Faianças na Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis, do Porto, com altas 

classificações. 

A sua actividade profissional tem sido notória, através de trabalho intenso, sério, ho

nesto. As suas qualidades de mestre e de artista ressaltam duma técnica profissional muito 

apurada. A arte do mestre Custódio Lopes define-se, de modo invulgar, nos trabalhos de 

prata lavrada por ele "tocados" ou cinzelados. É bem conhecida essa técnica entre os pro

fissionais do mesmo ofício. Obras notáveis de Ourivesaria Portuguesa têm saído das suas 

mãos. Algumas dessas peças - trabalhos delicadíssimos pela concepção e pelo esmerado 

acabamento, verdadeiras peças de museu - têm figurado em exposições públicas nacionais 

e estrangeiras (Exposição Internacional do Rio -de Janeiro). Muitas das suas obras, marca

das com o seu "ferro", fazem parte de colecções nacionais, outras passaram para além 

fronteiras, e uma pequena parte pode admirar-se no museu privativo deste estabelecimento 

de ensino e na sala de exposições permanentes do Grémio dos Industriais de Ourivesaria do 

Norte. 

O mestre Custódio Lopes, que deu sempre dedicada colaboração aos Salões de 

Educação Estética da Mocidade Portuguesa, tem sido um elemento precioso dentro do nos-

s5* Registo Biográfico do Mestre Custódio Bernardo Lopes, Processo F.-25, Caixa F. 20-25, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis 
Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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so ensino técnico, tem divulgado os primores da sua arte de cinzelagem por algumas gera

ções de alunos, que com ele adquiriram óptimos ensinamentos. Por todos estes atributos 

morais e profissionais, que constituem valioso património, é bem digno de ser distinguido 

com uma recompensa tão valiosa como sólido elemento de trabalho, que ao ensino prestou 

relevantes serviços durante vinte e sete anos de actividade. O mestre Custódio Lopes, que 

actualmente conta 63 anos de idade, possivelmente não voltará a ministrar o ensino da sua 

especialidade por motivo de grave doença que o acometeu e impossibilitou de prestar tão 

desejada colaboração à Escola. Por isso mais justa se torna uma recompensa moral neste 

fim de vida, depois dum aturado labor de tantos anos. Permita-me, por isso, que submeta ao 

superior critério de Va Exca a lembrança de ao mestre Custódio Lopes ser concedido um 

galardão a premear seus méritos, proposta esta que Va Exca, se tanto considerar, dará se

guimento pelas vias legais» 859. Como se pode ver neste ofício, Custódio Bernardo Lopes 

participou com peças suas em exposições, como a Exposição Internacional do Rio de Janei

ro ainda na qualidade de aluno da Escola Industrial Faria Guimarães; contudo, visto que, 

enquanto industrial de ourivesaria, trabalhava, quase em exclusivo, para a Ourivesaria Reis, 

não é referenciado a nível individual e torna-se difícil saber todas as peças que lhe podem 

ser atribuídas. 

O «museu privativo» da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis, a que se refe

re o ofício, não se encontra actualmente organizado, pelo que as peças não estão devida

mente identificadas e muitas delas terão entretanto desaparecido. No entanto, com a ajuda 

do professor Luciano Inácio da Escola Secundária Soares dos Reis, foi possível identificar 

algumas delas, a que já aludimos no capítulo anterior. 

Na Exposição de Ourivesaria Maio Florido de 1964 é exposta ao público uma peça da 

colecção do Grémio dos Industriais de Ourivesaria do Norte, como já destacámos uma florei

ra de anjos e rosas 860. No acto da inauguração desta exposição, o Presidente da Direcção 

do Grémio dos Industriais de Ourivesaria do Norte, Gabriel Ferreira Marques, afirmava a 

certa altura: «(...) mereceram a este grémio atenção muito especial os mestres artistas con

temporâneos [...] e algumas preciosas peças de prata requintadamente executadas saídas 

das mãos de [...] Custódio Bernardo Lopes» 861. 

Alguns dos ourives por nós entrevistados e que mais de perto privaram com Custódio 

Bernardo Lopes referem-se a ele como um grande artista. José Ferreira Alves, que trabalhou 

*5* De acordo com ofício datado de 5 de Março de 1951, enviado pelo Director da Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis ao Exmo 
Senhor Director-Geral do Ensino Técnico-Profissional.Registo Biográfico do Mestre Custódio Bernardo Lopes, Processo F.-25. Caixa F. 20-
25, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
Pelo que nos foi possível apurar, Custódio Bernardo Lopes não chegou a ser agraciado com qualquer galardão. 
*''" Catálogo da Exposição de Ourivesaria, Maio Florido. Porto: Tipografia Progrédior, 1964. 
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na sua oficina, dissenos: «Ele era um artista, criava as coisas, artista como ele nunca mais 

aparece, só tenho pena de ter trabalhado pouco tempo com ele» e relembra uma peça feita 

nessa altura na oficina «um centro de mesa com umas sereias, conchas e o mar, os casti

çais com algas, que era uma beleza. Esta peça foi feita para a Ourivesaria Reis e enviada 
D ■/ 862 

para o Brasil» 

Armando António Monteiro Pereira Madureira que também trabalhou na sua oficina, 

falounos dele nos seguintes termos: «o sr. Custódio Bernardo Lopes era um grande artista, 

mas nunca enriqueceu porque era muito honesto e rigoroso naquilo que fazia, desenhava 

muito bem, tinha um conhecimento de desenho formidável, era um artista fantástico, mas os 

artistas morrem à fome [...] Fez um serviço de escritório com cabeças de bacalhau e vagas 

de mar, uma peça muito bonita desenhada e executada por ele para o Grémio do Bacalhau. 

Esse trabalho foi feito para a Ourivesaria Carneiro» 

José Maria da Silva Cardoso, que conviveu mais intimamente com Custódio Bernardo 

Lopes quando ambos leccionavam na Escola Industrial Faria Guimarães, consideravao um 

grande cinzelador: «cinzelava pétalas uma a uma e depois soldavaas, formando rosas for

midáveis, e não como muitas vezes se viam e vêem ainda que parecem repolhos, eram 

mesmo rosas, só lhes faltava perfume e cor» 

Os entrevistados que o tiveram como professor manifestaram a sua admiração pelo 

mestre, pela artista e pelo homem que a todos marcou profundamente. 

FILINTO ELÍSIO DE ALMEIDA, filho do cinzelador Alfredo de Almeida, frequentou a Es

cola Faria Guimarães nos anos lectivos de 1909/10 a 1913/14, inclusive
865

. Como se pode 

observar no organigrama da família n° 9, em Anexo C, as duas gerações seguintes a Alfredo 

de Almeida frequentaram a Escola Faria Guimarães, embora o filho de Filinto Elísio viesse a 

demonstrar pouca apetência para a ourivesaria, acabando por tirar um curso comercial, aju

dando o pai na escrita da sua firma. Segundo nos informou sua nora, D. Maria Edith, Filinto 

Elísio guardava excelentes recordações da sua permanência na Escola Faria Guimarães, 

demonstrando grande saudade da escola e reconhecimento da importância do tipo de ensi

, r 866 
no que nela se fazia 

Filinto Elísio frequentou ainda a Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis do Porto, 

de que era Director o Arquitecto Marques da Silva, onde procurou adquirir noções de pintura 

M'2 De acordo com entrevista feita a José Ferreira Alves em 1997, no Porto. 
, H De acordo com entrevista feita a Armando António Monteiro Pereira Madureira em 1996, no Porto. 
1,64 De acordo com entrevista feita a José Maria da Silva Cardoso em 1997, no Porto. 
m Livro de Matriculas da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães. Bomfim, Porto, ti" 4, anos lectivos: 1908/9; 1909/10; 1910/11 
1911/12, <z Livro de Matrículas da Escola Fana Guimarães, n° 5, anos lectivos de 1912/13; 1913/14; 1914/15 e 1915/16, Arquivo da Escoi 
Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
866 De acordo com entrevista feita a Maria Edith Natércia Gomes Pinheiro de Almeida em 1997, no Porto. 
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e de estilos, tendo frequentado o curso de pintura e de cinzelagem. Neste último curso foi 

seu professor o mestre Almeida Júnior867. Terá cursado essa Escola entre 1923 e 1927, de 

acordo com as datas de desenhos (veja-se imagens 29 e 30, Anexo D) que nela realizou e 

que se encontram na posse de Nelson Fernando Alves de Abreu, seu discípulo, como nos foi 

possível verificar. 

Seu pai, Alfredo de Almeida, trabalhava como cinzelador/ourives na Ourivesaria Reis 
oco 

e Filinto Elísio, ainda moço, pelos 10 anos, foi trabalhar com o pai para essa ourivesaria 

Depois trabalhou ainda no Miranda e foi encarregado na oficina de Joaquim Meireles. Mais 

tarde, criou a sua própria firma denominada Filinto Elísio de Almeida, com a marca de con

traste n° 1036 869, cuja oficina se situava no Passeio das Fontainhas no Porto. Filinto Elísio 

fez muitos trabalhos para a Ourivesaria Reis, Perfecta, Rosas de Portugal, Manuel Alcino, 

Ourivesaria Aliança, Riobom, e Ferreira Marques de Lisboa . Ele trabalhava, como nos 

afirmou Nelson Abreu, «para os tubarões, alguns dos quais, desgraçaram a ourivesaria ... 

Filinto Elísio não trabalhava para ganhar dinheiro, os tubarões agarravam-se a ele, diziam: 

oh! mestre isto e aquilo e Filinto ficava contente, ganhando muito pouco em cada peça que 

criava e executava» 871. 

Numa entrevista publicada no jornal O Comércio do Porto em 1973, anteriormente 

referida, Filinto Elísio (veja-se imagem 28, Anexo D) afirmava a certa altura: «(...) hoje nas 

escolas não se obriga o aluno a criar. Só se manda reproduzir. Ora isso não cria gosto nos 

rapazes. Eles precisam de começar a criar. É certamente um processo para os entusiasmar. 

É que eu sei o gosto que sinto quando estou a criar. Eu sou um criador [...]. Felizmente no 

Porto ainda há uma meia dúzia de cinzeladores que trabalham como eu [...]. Não se julgue 

que da minha oficina só saem peças novas. Também repito peças, mas procuro dar a cada 

uma a perfeição máxima. [...] Quando se chega ao sábado é preciso ter dinheiro para pagar 

a féria aos empregados: a arte, só a arte-criação não dá para isso. Há peças que levam oito 

a nove meses a executar» 

Das obras executadas por Filinto Elísio, ressaltamos a obra Açafate de rosas (veja-

se imagem 31, Anexo D), apresentada ao público pela Ourivesaria Reis em 1933, na Expo

sição Colonial realizada no Palácio de Cristal, no Porto. O jornal Ourivesaria Portuguesa 

*" CRUZ, Marques da -Cinzelagem (em prata) - Arte moribunda. O Comércio cio Porto (16 Fevereiro 1973). Este artigo contém uma 
entrevista a Filinto Elísio de Almeida, aquando da sua participação na Ia Exposição de Ourivesaria Artesanal, realizada em Gondomar, en 
1973. 
*M Como nos referiu sua nora, D. Maria Edith de Almeida, Filinto Elísio terá ficado perturbado quando, anos mais tarde, trabalhando n; 
Ourivesaria Reis começou a ganhar mais do que o seu pai, que já lá trabalhava há muitos anos. 
s''9 VIDAL, Manuel Gonçalves -Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses - 1887 a 1950. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1974, Vol. II, p. 111. 
*7" De acordo com entrevista realizada a Maria Edith Natércia Gomes Pinheiro de Almeida em 1997, no Porto. 
" ' De acordo com entrevista feita a Nelson Fernando Alves de Abreu, realizada em 1997. 
872 CRUZ, Marques da - Cinzelagem (em prata) - Arte Moribunda. O Comércio do Porto (16 Fevereiro 1973). 
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qualifica assim Filinto Elísio: «(...) figura de singular relevo na Indústria da Ourivesaria. E um 

verdadeiro artista - e sabem-no bem os grandes joalheiros de Portugal e do Brasil. Os seus 

desenhos, os seus cinzelados artísticos em todos os estilos, proclamam a fina sensibilidade 

de Filinto Elísio de Almeida. Com estas palavras não damos, evidentemente, qualquer novi

dade à cidade do Porto, onde o artista goza de enorme prestígio. Recordamos um dos seus 

primorosos trabalhos intitulado, salvo erro, "Açafate de flores"873. Uma jóia que maravilhou 

toda a gente. Foi há anos, parece-me que em 1933, mas não se perdeu ainda na memória 
ÍÍ74 

de quem a contemplou» 

A obra Açafate de Rosas valeu-lhe o convite para figurar no Museu de Arte Con

temporânea, facto que não chegou a ocorrer porque o artista nunca dispôs de tempo para a 

confecção de uma segunda peça 875. 

Além desta obra, realizou muitas outras: «(...) os meus trabalhos de mais valor estão 

no Brasil. Em Portugal, a maioria deles, estão em mãos de particulares. Fiz a Custódia do 

Santuário de Fátima (veja-se imagem 32, Anexo D), que não foi desenhada por mim e o 

Sacrário do Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo, que pesava 25kg. Esta obra 

está assinada. Fi-la inspirando-me nos motivos que ornamentam exteriormente o templo» 
876 

Damos ainda relevo a outros trabalhos que executou, como a Salva dos Navegado

res, exposta pela Ourivesaria Ferreira Marques na Exposição da Ourivesaria Portuguesa, 

realizada em 1949, e organizada pela Direcção do Grémio dos Industriais da Ourivesaria do 

Norte. A salva tem de diâmetro 68cm (veja-se imagem 33, Anexo D) e é um trabalho«(...) 

concebido ao gosto quinhentista, tem como motivo principal as Armas do Rei D. Manuel I 

cercadas de laçarias no estilo do Renascimento. Uma bordadura do mesmo estilo serve de 

rendilhada moldura a dezasseis escudos entre os quais avulta o do Infante D. Henrique, ini

ciador da época dos descobrimentos. Seguem-se-lhe à direita e esquerda as armas dos 

principaes navegadores portugueses: Gonçalo Velho, Tristão Vaz Teixeira, Bartolomeu 

Perestrelo, Gonçalves Zarco, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Nicolau Coelho, 

Corte Real, Afonso de Albuquerque, Pedro Alvares Cabral e Fernão de Magalhães. Entre 

cada grupo de três navegadores destacam-se as insígnias pessoaes dos reis da segunda 

dinastia em cujos reinados se deram os principaes empreendimentos» . Além da Salva 

dos Navegadores, foi ainda exibida ao público uma outra peça sua, um relógio em prata 

K" De tacto a obra não se intitulava «Açafate de flores», mas sim «Açafate de rosas». Em 15.12.1933 o jornal Ourivesaria Portuguesa publi
cou um soneto dedicado a esta obra de Filinto Elísio, tal foi a admiração que ela produziu nas pessoas. 
874 Ourivesaria Portuguesa. Porto: 127 (30 Maio 1936). 
*" CRUZ, Marques da - Cinzelagem (em prata) - Arte moribunda. O Comércio do Porto (16 Fevereiro 1973). 

' Idem. 
" 7 Documentário gráfico da Exposição da Ourivesaria Portuguesa. Ourivesaria Portuguesa. Porto, 2o, 3° e 4" trimestres: 6. 7 e 8 (1949), 
sem página numerada. 
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(veja-se imagem 34, Anexo D), que foi exposta pela Ourivesaria Perfecta878. Filinto Elísio 

criou os mais variados tipos de peças como, por exemplo, serpentinas que, segundo a sua 

nora, «eram os objectos que mais gostava de fazer. Vendeu muitas delas para o Rosas de 
879 

Portugal que depois exportava para Inglaterra» 

Baltazar Manuel Bastos, na conversa que com ele tivemos, considerava Filinto Elísio 

de Almeida «um grande cinzelador, cujas peças são autênticas obras de arte» . Nelson 

Abreu reforçou esta ideia, comentando: «Filinto Elísio desenhava muito bem e era um extra

ordinário cinzelador, além de estar sempre pronto a dar uma explicação a quem lha pedisse 

e dar ajuda a toda a gente»881. Essa postura simples e disponível fez com que Filinto Elísio 

criasse as suas peças mas nunca as registasse, facto que originou que fosse muito copiado 
882 

A sua nora contou-nos que nos últimos anos da sua vida (faleceu em 1980), já depois 

de ter fechado a oficina, se entretinha a fazer cinzelagem não em prata mas com as tampas 

interiores das embalagens do "Leite Moliço". Fazia desenhos e «ferramenta própria, em ma

deira, utilizando, por vezes, lapiseiras para poder trabalhar esse material que tinha uma es

pessura mínima. Fez também alguns trabalhos em folha de alumínio (veja-se imagem 35, 

Anexo D), que era muito difícil de trabalhar porque rompe com facilidade e como ele queria 

dar sempre muito volume ao cinzelado, era difícil» 

FILIPE JOSÉ BANDEIRA, filho de António Maria Bandeira, frequentou a Escola Faria 

Guimarães nos anos lectivos de 1909/10 a 1912/13, inclusive884. No período de tempo em 

que frequentou a escola, exercia já a profissão de cinzelador, como se pode verificar pelos 

registos de matrícula. 

Das entrevistas que fizemos a vários antigos alunos da Escola Faria Guimarães, e 

seus familiares, não nos foi possível recolher informações detalhadas sobre este cinzelador. 

Foi localizada a sua firma, Rua Heróis de Chaves n° 787/791 (actualmente Rua D. João IV), 

identificámos a sua marca de contraste com o n? 1811885 e soubemos ter sido o executor da 

obra Relicário de D. João I que lhe valeu a atribuição, pelo Dr. Oliveira Salazar, da Comenda 

X7X Documentário gráfico da Exposição da Ourivesaria Portuguesa. Ourivesaria Portuguesa. Porto, 2°, 3o e 4° trimestres: 6. 7 e 8 (1949), 
sem página numerada. 
H7' De ãeordo com entrevista realizada a Maria Edith Natércia Gomes Pinheiro de Almeida, em 1997, no Porto. 
ss" De acordo com entrevista feita a Baltazar Manuel Bastos, em 1996, no Porto. 
ss l De acordo com entrevista feita a Nelson Fernando Alves de Abreu, em 1997, no Porto. 
SH2 De acordo com entrevista feita a Maria Edith Natércia Gomes Pinheiro de Almeida, em 1997, no Porto. 

Idem. 
1,1,4 Livro de Matriculas da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, Bomfim. Porto, n° 4, anos lectivos de 1908/09; 1909/10; 1910/11 e 
1911/12, e o Livro de Matriculas da Escola Faria Guimarães, n" 5, anos lectivos de 1912/13; 1913/14; 1914/15 e 1915/16, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
81,5 VIDAL, Manuel Gonçalves -Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses - 1887 a 1950. Lisboa; Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1974, Vol. II, p.188. 
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da Ordem de Mérito Industrial. Domingos Inácio dos Santos disse-nos ainda que Filipe José 

Bandeira era um bom cinzelador e que tinha sido seu mestre quando trabalhou na Ourivesa

ria Aliança 886. 

Desconhecendo assim o seu percurso 887, iremos abordar alguns aspectos relaciona

dos com a obra Relicário de D. João I, feita em prata cinzelada e fabricada em 1929 por 

encomenda da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Foi executada mercê óa«(...) con-

tribuição e em nome de todas as Comarcas Municipais de Portugal (só Continente)» para 

ser oferecida ao então Ministro das Finanças, Dr. Oliveira Salazar em 13 de Março de 1932, 

«(...) numa cerimónia a que este não compareceu, indicando depois, por telegrama, que a 

Câmara de Gaia o entreg[asse] à Câmara do Porto, o que vem a ser feito em Março de 

1933.»889 

Trata-se de uma peça (veja-se imagem 36, Anexo D) com 870 mm de comprimento, 

720 mm de largura e 830 mm de altura com decoração cinzelada ao gosto neo-manuelino, 

formada por 893 peças cinzeladas e soldadas umas nas outras, incluindo 270 brasões mu

nicipais. Como salienta Gonçalves Guimarães, «(...) A base é formada por três degraus que 

assentam em quatro golfinhos entre os quais se desenrolam duas fitas de prata com as le

gendas "Ditosa pátria que tal filho tem" e na outra "Oiro de Portugueses a quem tanto zela o 

oiro de Portugal". Nestes degraus em que o primeiro é de mármore negro, destacam-se os 

brasões municipais de Vila Nova de Gaia, que teve a iniciativa da obra, o de Santa Comba 

Dão, terra de naturalidade do Ministro das Finanças e aos lados o de Lisboa, capital do país 

e o do Porto, terra de naturalidade do fabricante e que acabou por ficar proprietário da obra. 

Por sobre os degraus eleva-se como que um claustro que procura imitar o da Batalha. Este 

claustro é coberto pela tamba do "Relicário", também salpicado de brasões, e ostentando 

nos cantos esferas armilares com a cruz de Cristo. No topo, "o brazão de D. João I, encima

do pelo elmo onde o dragão areja asas" e a divisa daquele monarca: Por Bem. No interior do 

claustro, ou seja do "Relicário", foi incorporada uma urna de cristal, circundada pela repre

sentação da frota de Vasco da Gama. No centro de tudo isto, a"Relíquia", isto é, uma barra 

de oiro poisada num estofo azul, com- duas agarras para a suportar de forma bem visível. A 

barra de oiro pesava 540 gramas. [...] O Relicário está mutilado em alguns dos seus ornatos. 

Assim falta-lhejá o dragão que encimava o brasão de D. João I, as quatro esferas armilares 

encimadas pela cruz de Cristo que estavam implantadas nos quatro cantos do telhado e uma 

,H* De acordo com entrevista feita a Domingos Inácio dos Santos, no Porto em 1996. 
s l" Nao nos foi possível localizar familiares de Filipe José Bandeira, nem outras fontes de informação. 
*** GUIMARÃES, Gonçalves -O "Relicário de D. João I" de Filipe José Bandeira. Actas do Colóquio Ourivesaria do Norte de Portugal. 
Porto: ediçio da Fundação Eng. António de Almeida, Julho de 1986, p. 249. 
m Id., Ibid, p. 249. 
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guarita, para além de outros pormenores. E para finalizar falta-lhe a barra de oiro que dele 

fazia parte integrante.» 89° 

Esta peça foi de novo apresentada ao público aquando da Exposição de Ourivesaria 

do Norte de Portugal, realizada em 1984 na Casa do Infante, no Porto, promovida pela 

ARPPCN (Associação Regional de Protecção do Património Cultural e Natural) e AIORN 
891 

(Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte) 

JOAQUIM MARTINS DE MEIRELES frequentou a Escola Industrial de Faria Guimarães 

do ano lectivo 1928/29 ao de 1934/35 892, ano em que concluiu o curso de cinzelador. Filho 

do ourives José Martins de Meireles, com marca de contraste n° 2353893 desde 1920, pas

sou, em 1954, a fazer parte da firma do pai que se passou a chamar José Martins Meireles, 

Sucessores, mantendo a mesma marca de contraste 894. A oficina da firma situava-se no 

Passeio de S. Lázaro n° 26 e fechou em 1973. Esta oficina trabalhava em exclusividade para 

a Ourivesaria Reis, Filhos, do Porto. 

Joaquim Martins de Meireles terminou o curso de cinzelagem com distinção (16 valo

res), tendo recebido vários prémios pelo seu aproveitamento. Em 1937, como nos relata a 

revista Ourivesaria Portuguesa, aquando da visita do Ministro da Educação Nacional à Es

cola Industrial Faria Guimarães, este foi obsequiado pelo Director da Escola com uma peça 

feita nas oficinas de cinzelagem, «(...) um prato de cobre cinzelado tendo ao centro, em bai

xo relevo, a figura de Minerva, com uma cercadura em relevo no estilo renascença», peça 

essa elaborada por Joaquim Martins de Meireles e Manuel da Silva Sousa Oliveira . Joa

quim Martins de Meireles concluiu ainda o Curso Superior de Escultura da Escola de Belas-

Artes do Porto com 16 valores 896. 

Em 20.12.1949, iniciou a sua actividade docente como mestre contratado de cinzela

gem, na Escola de Arte Aplicada Soares dos Reis (ex-lndustrial Faria Guimarães), para 

substituir o mestre efectivo da oficina de ourivesaria, sr. Alves de Sousa Júnior, que abando

nou o lugar por limite de idade. Passou a mesíre contratado do quadro em 1.10.1955 e a 

"'"' GUIMARÃES, Gonçalves -O "Relicário de D. João 1" de Filipe José Bandeira. Actas do Colóquio Ourivesaria do Norte de Portugal. 
Porto: edição da Fundação Eng. António de Almeida, Julho de 1986, pp. 255-257. 
*"' Catálogo da Exposição Ourivesaria do Norte de Portugal - Casa do Infante. Porto: Artistas Reunidos, 1984, peça n° 618, p. 358. 
1,1,2 Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, n" 13, ano lectivo 1928/29: n° 14, ano lectivo 1929/30; n° 15, ano lectivo 
1930/31; n° 16, ano lectivo 1931/32; n° 17, ano lectivo 1932/33; n° 18, ano lectivo 1933/34; n° 19, ano lectivo 1934/35, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
m VIDAL, Manuel Gonçalves -Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses - ISS7 a 1950. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1974, Vol. II, p. 243. 
mi Id, Ibid, p. 243. 
m Visita Ministerial. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 154 (20 Junho 1937). 
*% Registo Biográfico do Mestre de cinzelagem Joaquim Martins de Meireles, Processo F. 23 1, Caixa F. 230-23 1, Arquivo da Escola Secun
dária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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mestre efectivo em 3.5.1961. Leccionou nesta escola também disciplinas de desenho. Em 
oqy 

Fevereiro de 1984 foi exonerado a seu pedido 

Joaquim Martins de Meireles, além de trabalhar na sua oficina, da qual saíram peças 

artísticas, como se poderá verificar ao longo deste capítulo pelos depoimentos dos vários 

ourives que nela trabalharam, dedicou-se, com entusiasmo, à causa do ensino de ourivesa

ria. Tal facto foi reconhecido pelo Conselho Escolar da Escola de Artes Decorativas Soares 

dos Reis em sessão de 1.8.1955, no qual foi aprovado um voto de louvor pela«dedicação e 

interesse nas tarefas do ensino» 898. 

Em 1986, no Colóquio Ourivesaria do Norte de Portugal, apresentou uma comunica

ção intitulada O Ensino e a Ourivesaria, em que fez um historial da evolução do ensino de 

ourivesaria na Escola Industrial Faria Guimarães, após 1948 denominada Escola de Artes 

Decorativas Soares dos Reis e, depois, Escola Secundária Soares dos Reis. Aí evidencia 

«(...) o reconhecimento da escola às diferentes direcções que acarinharam o ensino das es

pecialidades de ourivesaria [...] É de salientar que durante vários anos e na regência dos 

diferentes directores da agremiação dos Industriais de Ourivesaria do Norte, foram dispendi

das avultadas verbas, com o Ensino e com a Acção Social dos alunos matriculados nos cur

sos de ourivesaria, a saber: matrículas, aquisição de material didáctico e matérias primas, 

fornecimento de refeições, pagamento de salários, móveis e ferramentas, reciclagens a artí

fices credenciados em várias oficinas, etc., 1.626.999$00H Nesta operação desinteressada 

pretendia-se, a longo prazo, tirar os merecidos lucros desta massa humana, de acordo com 

a credibilidade dos conhecimentos adquiridos para bem da classe dos ourives» 8 " . Nessa 

mesma comunicação ressalta o papel da Escola como centro formador de ourives, nomea

damente após a anexação da Escola de Artes Aplicadas de Soares dos Reis do Porto, em 

1930, nos seguintes termos: «(...) os limites da dignidade e do conhecimento da existência 

da Escola Industrial Faria Guimarães passam para além da região onde está implantada, 

atendendo às anuais exposições de trabalhos dos alunos o que permite, com orgulho, tomar 

conhecimento das inúmeras solicitações feitas por entidades industriais, à direcção da Esco

la, com vista à possibilidade de colocação de alunos finalistas em empresas carenciadas de 

artífices com formação académica profissional, onde os alunos de ourivesaria se distingui

am» 900. A sua preocupação pela qualidade da formação dada aos alunos que frequentaram 

as várias especialidades de ourivesaria, durante todo o tempo em que foi professor nesta 

*" Registo Biográfico do Mestre de cinzeiagem Joaquim Martins de Meireles, Processo F. 231, Caixa F. 230-23 1, Arquivo da Escola Secun
dária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

Idem. 
s w MEIRELES, Joaquim Martins de -O Ensino e a Ourivesaria. Actas do Colóquio Ourivesaria do Norte de Portugal. Porto: edição da 
Fundação Eng" António de Almeida, Julho de 1986, pp. 271-274. 
"""«. . Ibid., p. 273. 
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Escola, foi notória 901. A par disso apraz-nos registar as palavras de profundo respeito e 

apreço que proferiu acerca das «(...) centenas de alunos muitos dos quais estão perfeita

mente definidos e orgulhosos de hoje pertencerem a uma classe com larguíssimas tradições 

artísticas as quais têm vindo a demonstrar, somente que, hoje como ontem, continuam a ser 

os eternos ignorados atendendo a que, quem adquire uma peça em ouro ou prata não pensa 

em quem a fabricou pois vive incógnito no mundo comercial, quando na realidade é inteira

mente responsável pela pequena marca que garante a pureza do metal precioso em que é 

feita, sem a qual não pode ser transaccionada e também pela laborioso trabalho manual 

primorosamente executado» 

Este desabafo incentivou-nos, mais ainda, a procurar dar este pequeno contributo 

para o conhecimento de alguns desses artistas que, por não possuírem marca, ou mesmo 

possuindo-a, trabalham para empresas, as quais ao comercializarem as peças os remetem 

para esse lamentável anonimato. 

JOSÉ DOMINGOS VAZ, filho de António Domingos Vaz, frequentou na Escola Indus

trial Faria Guimarães, do ano lectivo de 1936/37 ao de 1940/41, o curso de pintura decorati

va até ao 3o ano 903. Mais tarde, e já quando era professor na Escola Secundária de Soares 

dos Reis, concluiu no ano lectivo 1980/81 o curso de ourives em regime de aperfeiçoamento, 

regulamentado pelo Decreto n° 47 029 de 25.5.48 904. 

Exerceu funções de mestre de ourivesaria-prateiro na Escola de Artes Decorativas 

Soares dos Reis desde 8.1.1962 até ao ano lectivo 1988/89, tendo falecido em Abril de 1989 
905 

José Domingos Vaz tinha oficina na Rua Coutinho de Azevedo, n° 13, com marca de 

contraste n° 2545, registada em 1950906. Antes de se estabelecer, trabalhou na oficina de 

Custódio Bernardo Lopes. José Ferreira Alves, que como se verá trabalhou na sua oficina, 

Essa preocupação pudemos nós próprios constatar, enquanto professora e membro do Conselho Directivo dessa mesma escola. Por outro 
lado, todos aqueles que com ele directamente trabalharam na escola nos veicularam a mesma certeza. Infelizmente, dado o seu estado de 
saúde, não nos foi possível recolher mais informações, que certamente poderiam transmitir uma imagem mais consistente deste artista, com o 
qual tivemos o privilégio de conviver. 
""2 MEIRELES, Joaquim Martins de - O Ensino e ci Ourivesaria. Actas do Colóquio Ourivesaria do Norte de Portugal. Porto: edição da 
Fundação Eng° António de Almeida, Julho de 1986, p. 271. 
""' Livro de Matriculas da Escola Industrial Faria Guimarães, n° 21, ano lectivo de 1936/37; n° 22, ano lectivo de 1937/38; n° 24, ano lectivo 
1938/39 (do n° 601 ao 1141); n° 26, ano lectivo 1939/40, (do n° 601 ao 1241 e n° 27, ano lectivo 1940/41, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
""4 Apesar de ser reconhecido pela Escola Secundária Soares dos Reis como um mestre muito competente para poder continuar a leccionar 
como mestre de ourivesaria e usufruir de vínculo ao Ministério da Educação, teve necessidade de completar a sua formação. Assim, além das 
equivalências que lhe foram concedidas do curso de pintura decorativa, teve ainda que frequentar o curso de Complemento de Habilitações. 
Registo Biográfico do Mestre de ourivesaria-prateiro José Domingos Vaz, Processo F. 460, Caixa F. 455-469, Arquivo da Escola Secundária 
Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
1,115 Registo Biográfico do Mestre de ourivesaria-prateiro José Domingos Vaz, Processo F. 460, Caixa F. 455-469, Arquivo da Escola Secun
dária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
'""' VIDAL, Manuel Gonçalves -Marcas de Contrastes e Ourives Portugueses- 1SS7 a 1950. Lisboa; Imprensa Nacional Casa da Moeda, 
1974, Vol. 11, p. 262. 
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falou-nos de José Domingos Vaz nos seguintes termos: «era artista de ourives, era um bom 
907 

artista em martelo, um dos melhores» 

MANUEL ALEXANDRE DE ALMEIDA JÚNIOR, filho de Manuel Alexandre de Almeida, 

frequentou a Escola Faria Guimarães nos anos lectivos de 1898/99, 1899/1900, 1900/01 e 

1901/02 908. 

Almeida Júnior não provinha de uma família de ourives. Enquanto estudante na Faria 

Guimarães, trabalhou na Ourivesaria Miranda na Rua 31 de Janeiro. Casou-se em Dezem

bro de 1912 909 e passou a residir na Rua de S. Victor e constitui a sua própria firma, Manuel 

Alexandre de Almeida Júnior com a marca de contraste n° 2772 registada em 1918 , e 

oficina num rés-do-chão da Rua Fernandes Tomás. Em 1918, instalou a sua oficina na Rua 

Pinto Bessa n° 233, onde se manteve ate a sua morte 

Almeida Júnior, depois de se casar, foi tirar um curso de desenho na Escola de Arte 

Aplicada Soares dos Reis do Porto, com o intuito de se aperfeiçoar ainda mais no desenho. 

Segundo a sua filha, com quem falámos, Almeida Júnior «era um homem culto, tinha uma 

colecção muito boa de livros, desenhava muito bem (veja-se imagens 37, 38, 39 e 40, Anexo 

D), interessava-se por tudo o que dizia respeito à arte» 

Das obras concebidas e executadas por seu pai, recorda uma salva de prata com 

ouriços de castanhas que foi apresentada pela firma Ferreira Marques de Lisboa, para quem 

seu pai trabalhava, na Exposição Industrial de Lisboa de 1930 ou 31, uma peça cinzelada 

com muito relevo e com um grau elevado de dificuldade, nomeadamente na concretização 

dos picos dos ouriços 

Almeida Júnior trabalhou para as melhores casas de ourivesaria da época, a saber: 

Ferreira Marques de Lisboa e, no Porto, para Reis, Filhos, Rosas de Portugal, Ferreira Mar

ques na Rua de Santo António, Galo Lima e Perfecta. 

m Livro de Matriculas da Escota Industrial Faria Guimarães, sem número, anos lectivos de 1892/93 a 1902/03, Arquivo da Escola Secun
dária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
""'' O seu sogro, Boaventura Martins Pimenta, ourives de ouro e empregado na Contrastaria de Gondomar, fazia parte de uma família de 
ourives. De acordo com entrevista feita a D. Amélia Alexandrina P. Almeida Landolt, filha de Manuel Alexandre de Almeida Júnior, no Porto 
em 1996. 
"'" VIDAL, Manuel Gonçalves -op. cit., p. 284. Esta marca foi transferida em 1953 para a viúva de Manuel Alexandre de Almeida Junior e 
cancelada em 1959. 
"" De acordo com entrevista feita a D. Amélia Alexandrina P. Almeida Landolt, filha de Manuel Alexandre de Almeida Júnior, no Porto em 
1996. D. Amélia frequentou a Escola Industrial Faria Guimarães, onde concluiu o curso de habilitação às Escolas de Belas-Artes. 

'112 , , 

Idem. 
'"' «A concretização dos ouriços, nomeadamente dos picos exigia a util tacão do eslremecedor. que é um ferro espetado num cepo grande de 
madeira para não mexer. O ferro tem uma inclinação para a frente e com um bico para cima ligeiramente arredondado. O eslremecedor 
funciona da seguinte maneira: do lado onde o ferro faz uma curva e onde está espetado no cepo, está um operário a martelar no ferro, do 
outro lado na parte do bico. está o artista que mete o bico nos desenhos previamente feitos na prata com o intuito de levantar a prata. O 
operário vai martelando suavemente e o artista vai controlando a pancada, afastando ou chegando mais a prata ao bico por forma a conse
guir o volume desejado e, ao mesmo tempo, evitar que uma pancada mais forte fure a prata.» De acordo com entrevista teita a D. Amelia 
Alexandrina P. Almeida Landolt, em 1996, no Porto. 
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No jornal Ourivesaria Portuguesa em 1934, num artigo a propósito da Exposição Co

lonial Portuguesa que teve lugar no Porto no Palácio de Cristal, diz-se«(...J depois de admi

rarem a notabilíssima exposição de Reis, Filhos, que numa das suas montras exibem ao 

público algumas peças de raro equilíbrio artístico, os nossos visitantes sentem-se animados 

do desejo de conhecer quem tão alto levanta o brio e a honra da ourivesaria e pedem-nos 

que sejamos o intérprete dessa vontade junto dos artistas que realizaram aquelas obras ma

ravilhosas. Desses artistas, porém, só um conhecemos pessoalmente, [...]. Almeida Jr, o 

artista modesto que se esconde bem dentro da sua arte admirável e foge da luz exterior das 

exibições, tem já uma obra que fala mais alto que o nosso louvor. É ele o sublime creador de 

tantas peças de fulgurante beleza, de arrojada concepção, entre as quais se destacam ago

ra, nimbadas duma auréola sugestiva de talento, essas duas jarras de imortal perfeição que 

deslumbram e prendem os olhos mais exigentes que as contemplam nesse pequenino mu

seu que a sensibilidade e o gosto de Reis, Filhos, souberam compor e oferecer ao publico de 

Portugal» 914. 
Em 2 de Maio de 1936, em sessão solene que teve lugar no salão do Teatro Gil Vi

cente no Porto, foram entregues a Manuel Alexandre de Almeida Júnior as insígnias da Or

dem de Mérito Industrial, com que foi agraciado pelo Governo. A sessão solene da entrega 

das insígnias fez parte de um conjunto de actividades, que incluiu um banquete de honra 

que teve lugar no dia 3 de Maio no grande Hotel da Batalha, promovido pela Comissão de 

Homenagem a Almeida Júnior de que faziam parte, «(...) além do sr Comendador Filipe 

Bandeira, que muito se esforçou para o brilhantismo da consagração, os nossos estimados 

colegas 915, srs. Francisco Sampaio e José Lino Soares Guedes e Rosa Bastos, presidente 

da Junta do Bomfim» 916. Como curiosidade, acrescentarei que na Sessão Solene de 2 de 

Maio esteve também presente o escultor Sousa Caldas, na qualidade de director da Escola 

Industrial Faria Guimarães, a quem o Governador Civil do Porto, que presidia à cerimónia, 
917 

concedeu a palavra em primeiro lugar 
Do discurso na ocasião proferido pelo director do jornal Ourivesaria Portuguesa, sr. 

Pires Júnior, ressaltamos algumas passagens mais significativas, que revelam o apreço que 

a classe tinha por Almeida Júnior: «(...) o industrial Manoel Alexandre Almeida Júnior, que 

conta 51 anos de idade, é filho de gente humilde, mas honradíssima, de quem herdou uma 

" u Ideias e Comentários - A Exposição Colonial Portuguesa e alguns Artistas de Ourivesaria. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 85 (30 Setem
bro 1934). 
l , l í «Os nossos estimados colegas» sao naturalmente colegas de profissão, ou seja, ourives, ta! como o Comendador Filipe José Bandeira a 
quem já nos referimos neste capítulo. Nestas cerimónias foram também impostas as insígnias da Ordem de Mérito Industrial ao operário 
Manuel Pinto da Fonseca, o mais velho operário da indústria de ourivesaria, nessa qualidade galardoado pelo governo. A Homenagem a 
Almeida Júnior. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 126 (16 Maio 1936). 
""'.-/ Homenagem a Almeida Júnior. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 126 (16 Maio 1936). 
M17 , , 

Idem. 
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sólida educação que lhe abriu as portas das Escolas Industriais e Arte Aplicada aonde ulti

mou a sua preparação, obtendo os melhores prémios e as mais elevadas classificações, 

impondo-se, assim, à consideração dos seus mestres que, tanto nacionais como estrangei

ros, sentiam por ê/e verdadeira dedicação. Tendo recebido, na sua aprendizagem os sábios 

ensinamentos do grande artista alemão Arte-Muth, técnico contratado por uma das principais 

fábricas de prataria portuguesa, de tal forma se acentuaram os seus conhecimentos artísti

cos que pouco tempo depois instalava uma grande oficina de ourivesaria onde trabalhavam 

dezenas de operários. Dessa oficina, verdadeiro modelo de organização e boa ordem, aonde 

a disciplina mais completa se verifica, durante os últimos 30 anos inúmeros ourives saíram 

com os melhores conhecimentos artísticos, alguns dos quais ocupam hoje logar de acentua

do relevo na Indústria Nacional. Fornecedor das melhores Ourivesarias de Lisboa e Porto, a 

sua arte tem-se manifestado atravez de inúmeras obras espalhadas pelo País e estrangeiro, 

verdadeiros mimos de Arte, não só pelos primores de execução impecável como também 

pelos estilos preferidos, aos quais alia o mais puro Regionalismo. Cantor das Glórias da Pá

tria através do seu cinzel, das suas mãos teem saído verdadeiros monumentos, outras tan

tas manifestações de Fé e Patriotismo que os seus possuidores religiosamente guardam. 

Afirmam-no as recentes exposições promovidas pelas importantes casas de Lisboa e Porto, 

cujos salões tem visto desfilar durante as mesmas, tudo quanto de mais culto existe na Arte 

Nacional, sendo as suas últimas produções uma maravilhosa salva decorativa e um monu

mental centro de meza, produções delicadíssimas no mais puro estilo D. João V expostas 

pelas importantes casas de S. Carvalho Mourão, de Lisboa e Reis, Filhos, do Porto. [...] Este 

galardão, porém, para Almeida Júnior, cinzelador de maravilha, artista de sangue e alma, 

não pode ser - e não é - uma recompensa. Recompensa quer dizer paga, e os relevantes 

serviços prestados por Almeida Júnior à Arte Nacional não são de pagar. Nos seus próprios 

trabalhos, produzidos e saídos do seu cinzel mágico, não há apenas o que se paga com 

dinheiro; não há só aquilo que se liquida liquidando a mão da obra; Há o resto: - há, como 

alguém já disse, o que vem do espírito e não tem preço; há o que vem do cérebro e não se 

salda por tarifa nenhuma conhecida; há o que vem do coração e não aceita recompensas, 

por ser amor, por ser paixão, por ser entusiasmo por uma Santa causa: a causa da Arte da 

Ourivesaria Portuguesa. Mas, se não é recompensa é, iniludivelmente, por parte do Governo 

da Nação o reconhecimento tácito das suas infatigáveis qualidades de trabalho do seu es

forço, do seu valor, dos seus merecimentos pessoais e artísticos. É uma honra que, honran-

do-o a ê/e se reflète na sua classe e prestigia o Governo que tais actos de justiça pratica.» 

918 

'" , A homenagem a dois ourives. Ourivesaria Portuguesa. Porto: 127 (30 Maio 1936). 
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Algumas das peças criadas e cinzeladas por Almeida Júnior fazem hoje parte do es

pólio artístico da Associação dos Industriais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte (vejase 

imagens 41, 42, 43, 44, 45 e 46, Anexo D). 

Almeida Júnior, a título pessoal, nunca participou em nenhuma exposição de ourive

saria; contudo, as suas peças foram apresentadas pelas firmas para quem trabalhava em 

várias exposições. Só após a aquisição de algumas peças suas pela Associação dos Indus

triais de Ourivesaria e Relojoaria do Norte, na altura ainda denominada Grémio dos Industri

ais da Ourivesaria do Norte, é que, aquando da Exposição da Ourivesaria, Maio Florido, rea

lizada em 1964, no Porto, organizada pelo SNI com a colaboração do referido Grémio, pela 

primeira vez aparece o seu nome ligado a peças expostas, desenhadas e executadas ou 
919 

simplesmente executadas por si 

Almeida Júnior fez poucos trabalhos para particulares, visto que trabalhava quase em 

exclusivo para as casas já apontadas. Contudo, de entre esses trabalhos particulares, sua 

filha recorda uma taça que fez para o Dr. Veiga de Macedo para Santa Maria da Feira e um 
■^ ,r r 920 

sacrário para Delfim Ferreira 

MÁRIO RECAREI LEITE DE ANDRADE, proveniente de uma família de ourives e nasci

do em 26.10.1894, frequentou na Escola Faria Guimarães, nos anos lectivos de 1908/09 até 

1912/13 inclusive
 921

, o curso de desenho industrial, oficina de cinzelagem, que concluiu. 

Interessante referir que a família Recarei foi uma das muitas que, ao longo dos anos, esco

lheu esta escola para a sua formação (vejase família n° 84, Anexo C). Mário Recarei fre
non 

quentou ainda o 1
o ano da Escola de Arte Aplicada de Soares dos Reis, no Porto . Tal 

como nos aconteceu relativamente a Custódio Bernardo Lopes e a Filipe José Bandeira, não 

nos foi possível entrar em contacto com familiares de Mário Recarei. Porém, conseguimos 

recolher informações sobre o seu trabalho junto de alguns dos ourives por nós entrevistados. 

Fernando Vidal Pereira dissenos que Mário Recarei «era uma pessoa de ideias. Tinha idei

as e apresentava os cunhos aos fabricantes, com desenhos dele. Fez muitos cunhos para 

Isidro Pinto Pereira e Henrique Cândido Cruz, era especialista em gravura cinzelada. Recor

do umas argolas de guardanapo que fizeram muito sucesso na época, e que, entretanto, 

foram muito copiadas, com pão, vinho e flores e um cesto com espigas e frutas, uns palitei

"'" Nesta exposição estiveram presentes quatro peças executadas por Almeida Júnior, sendo uma delas criação e execução sua. Catálogo 
da Exposição de Ourivesaria, Maio Florido. Porto: Tipografia Progrédior, 1964. 
"2" De acordo com entrevista feita a D. Amélia Alexandrina P. Almeida Landolt, filha de Manuel Alexandre de Almeida Junior, no í orto em 
1996 
 Livro de Matriculas da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, Bomfim. Porto, n° 4, anos lectivos 1908/09; 1909/10; 1910/11 e 
1911/12 eLivro de Matrículas da Escola Faria Guimarães, n° 5, anos lectivos de 1912/13; 1913/14; 1914/15 e 1915/16, Arquivo da Escola 
Secundária Soares dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"22 Registo Biográfico do Mestre Mário Recarei Leite de Andrade, Processo F. 156, Caixa F. 150157, Arquivo da Escola Secundaria Soares 
dos Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
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ros que eram um peixe, uma gazela, um palheiro, coisas engraçadas, tudo novidade. O que 
923 

eu admirava mais nele era a criatividade além de ser um bom artista de gravura» (veja-se 

imagens 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, Anexo D). 

António Martins da Costa, que foi seu aluno e depois colega quando deu aulas na 

Escola Industrial Marques Leitão de Gondomar, disse-nos que Mário Recarei «era um bom 

artista. Primeiro foi cinzelador mas depois dedicou-se à gravura. A cinzelagem ligada à gra-
924 

vura tem outro valor, permite outros acabamentos» 

Para Urgel de Sousa Gomes, que foi também seu aluno, «o Mestre Recarei era um 

homem que ensinava, que se debruçava sobre os trabalhos, tinha um tratamento esmerado 
925 

com os alunos, e era um artista» 

Mário Recarei tinha oficina na Rua da Póvoa e exerceu também actividade docente 

na Escola Industrial Marques Leitão de Gondomar de 28.10.1935 a Junho de 1947, e na 

Escola Industrial Faria Guimarães (depois Escola de Artes Decorativas Soares dos Reis) de 

1.2.1947 até 26.10.1964, data em que abandonou o cargo de mestre de oficina de gravura 

em aço, bronze e cobre por limite de idade 

Laurindo Costa, no seu livro A ourivesaria e os nossos artistas apresenta uma foto

grafia de uma salva de prata em estilo Luís XVI com a seguinte legenda: «A ornamentação 

nos quatro medalhões principais e igual número de elegantes cestinhos representam as 

quatro estações do ano. [...] foi encomendada por um importante estabelecimento de Lisboa. 

O desenho pertence ao hábil cinzelador Snr. Mário Recarei, com o curso ornamental da Es

cola Industrial Faria Guimarães. A execução, que é delicada, saiu da oficina de ourivesaria 

dos Snrs. Inocência Recarei & Ca, do Porto, que já tem apresentado outros trabalhos de 

muito merecimento artístico» 927. Em 1922, fala assim de Mário Recarei «(.:.) é um novo, 
928 

mas o seu cinzel já tem produzido alguns trabalhos artísticos» 

Aquando do I Congresso dos Ourives Portugueses, realizado em 1925, Mário Recarei 

concorreu ao concurso para elaboração do selo comemorativo, tendo ganho o referido con

curso. O mesmo se passou relativamente ao selo comemorativo do II Congresso realizado 

em 1926 929 (veja-se imagens 57 e 58, em Anexo D). 
''l:' De acordo com entrevista feita a Fernando Vidal Pereira, em 1996, no Porto. 
1,24 De acordo com entrevista feita a António Martins da Costa em 1997, em Gondomar. 
"2i De acordo com entrevista realizada em Gondomar a Urgel de Sousa Gomes, em 1996. 
"26 Registo Biográfico do Mestre Mário Recarei Leile de Andrade, Processo F. 156, Caixa F. 150-1 57, Arquivo da Escola Secundaria Soares 
dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
1.27 COSTA, Laurindo - A Ourivesaria e os nossos artistas. Porto: Costa & C Editores, 1917, p. 87. 
1.28 COSTA, Laurindo - Estudos sobre Ourivesaria. Artistas Portugueses. Porto: Costa & C Editores, 1922, p. 80. 
"2" Estes selos foram publicados na revista Esmeralda. Lisboa, T série, n° 1, Fevereiro de 1925, e T série, n° 14, Lisboa, Abril de 1926, 
respectivamente. De notar que no selo comemorativo do I Congresso aparece referenciado como «desenho do notável artista cinzelador Mano 
Recarei» No catálogo do II Congresso de Ourivesaria Portuguesa faz-se referência ao concurso para elaboração do selo comemorativo, sendo 
apresentado o júri de apreciação dos desenhos candidatos, constituído por Jorge Colaço, Joaquim Lory e Manuel Alexandre de Almeida 
Júnior. É referido também o resultado da selecção feita que atribui ao desenho de Mário Recarei o 1" lugar e ao desenho de Carlos Silva o 2 
lugar. Catálogo do II Congresso de Ourivesaria Portuguesa. Lisboa: Tipografia Americana, 1926, p. 145. 
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Dos Cursos de Talha 

Estes cursos tiveram uma frequência reduzida, cento e quarenta alunos inscritos, em 

todo o período por nós estudado. Esta situação prende-se naturalmente com dificuldades 

relativamente a saídas profissionais, uma vez que o núcleo de entalhadores existente no 

grande Porto era limitado, tendo a sua maior expressão em Avintes e Vila Nova de Gaia. Por 

outro lado, é só a partir da reforma de 1918/19 que é introduzida na Escola Faria Guimarães 
930 

uma oficina de marcenaria e trabalhos em madeira 

Em 1929, a Escola Faria Guimarães decide em Conselho Escolar solicitar «(...) a 

criação da disciplina de talha em madeira como complemento da oficina de marcenaria 

existente na escola» 931. Também se deverá ter em conta a criação, em 1914, de uma Esco

la de Arte Aplicada no Porto onde serão leccionados, para além de outros cursos, o de «(...) 
932 

desenho decorativo especializado para mobiliário e sua execução oficinal (talha)» , com a 

duração de dois anos. A essa escola é atribuído posteriormente o nome de Escola de Arte 

Aplicada Soares dos Reis 933. Ela esteve contudo sujeita a algumas conturbações, sendo em 

Janeiro de 1918 suprimida e os seus cursos e pessoal docente integrados na Escola Indus

trial Infante D. Henrique no Porto934 para, em Dezembro de 1918, ganhar novamente auto

nomia 935. Em 1930 é finalmente suprimida, sendo integrada na Escola Industrial Faria Gui

marães 936, a qual regista um aumento de matrículas nesta área, como se poderá observar 

no gráfico 1: 

'"" Decreto n° 5029, de 5 de Dezembro de 1918. 
1.31 Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bonfim, Porto, Acta n° 76 da Sessão do Conselho Escolar de 
1 de Maio de 1929, fl. 46v, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 

1.32 Decreto n° 637, de 9 de Junho de 1914. 
m Decreto n° 2027, de 5 de Novembro de 1914. 
934 Decreto n° 3752, de 3 de Janeiro de 1918. 
935 Decreto n° 5029, de 5 de Dezembro de 198. 
936 Decreto n° 18420, de 4 de Junho de 1930. 
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Gráfico 1 
Registo Anual de Matrículas nos Cursos de Talha na Escola Faria Guimarães, Bomfim - Porto 

Nota: Este gráfico está elaborado contabilizando em cada ano lectivo apenas as primeiras matrículas, não entrando em linha de conta com os alunos que se matricularam em anos anteriores e que se encontravam a 
frequentar a escola. A ter em conta também que não se encontram aqui contabilizados os alunos que se matricularam entre os anos lectivos de 1903/04 e 1907/08, nem parte dos alunos que se matricularam nos anos 
lectivos de 1943/44 e 44/45 por faltarem, no Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis • Escola Especializada de Ensino Artístico - Porto, os Livros de Matrícula da Escola Faria Guimarães dos anos lectivos de 1903/04 a 
1907/08 e os da Escola industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada) referentes ao ano lectivo de 1943/44, onde se encontravam registados os alunos do n° 1 ao 350, e ao ano lectivo 1944/45, os alunos dos n°s 351 a 700. 

208 



Mas se tal facto contribuiu para o aumento da frequência, a reforma curricular de 

1930 937, pelo excesso de carga lectiva que impôs aos alunos, rapidamente provocou o seu 

decréscimo, apesar da escola contar desde 1930 com um grande mestre entalhador, Adolfo 

Marques, filho. Não poderemos, contudo, deixar de registar um outro factor que terá contribu

ído para a diminuição da procura no curso de entalhador. De facto, a partir dos anos trinta, 

um novo gosto começa a manifestar-se, apostando no linear, catapultando para segundo 

plano o gosto pelo volume e consequentemente pela talha. Assim, começam os marceneiros 

a ter mais trabalho e os entalhadores a limitarem-se a fazer um ou outro móvel renascença, 

estilo nunca completamente posto de lado, ou a responder a encomendas religiosas pontu

ais. Além disso, a própria situação económica que se viveu durante a II Guerra Mundial, não 

era propícia a esse tipo de trabalhos. Convém, contudo, salientar que muitos dos alunos que 

frequentaram este curso tinham por detrás uma tradição familiar nessa área, que os impediu 

de seguirem, de forma sistemática, outras profissões. Embora em termos percentuais, e de 

acordo com o gráfico 2, apenas 14% dos alunos inscritos pertençam a famílias que também 

frequentaram a Escola Faria Guimarães (veja-se Anexo C), pela análise dos registos de ma

trículas, verificamos que num grande número deles o pai tem a profissão de entalhador. 

Famílias Entalhadores 

14% 

938 

Para além de procurarmos entender a limitada frequência nesta área, preocupámo-

nos também em verificar se a passagem desses alunos pela escola foi ou não frutuosa. 

'"7 Decreto n" 18420, de 4 de Junho de 1930. 
"'* Dentro do círculo está representado o total de alunos que frequentaram estes cursos: a branco o n de alunos cujos tarmi.ares tamD< 
frequentaram esta Escola e a cinzento o n° de alunos cujos familiares a nao frequentaram. 
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Frequência e Conclusão de Cursos de Talha 

nos períodos da Monarquia, I República e Ditadura e Estado Novo na Es

cola Faria Guimarães  Bomfim, Porto 
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939 

Pela análise do gráfico anterior podemos constatar que, no período da Monarquia, o 

sucesso foi diminuto, pelas mesmas razões que já apontámos para o caso dos cursos de 

ourives. No período da I República e com a introdução da oficina de trabalhos em madeira e 

marcenaria, verificamos uma percentagem maior de sucesso que não se irá manter a partir 

de 1928/30, pelas razões anteriormente expostas. 

Feita esta apreciação, passamos a dar conta dos alunos que mais se destacaram 

nesta área e que contribuíram para o desenvolvimento da talha no grande Porto. 

939 Neste gráfico optouse pela escolha dos períodos referenciados, Monarquia, I República e Ditadura e Estado Novo, por cada um de es 
abarcar aproximadamente o mesmo número de anos lectivos, possibilitando assim uma melhor leitura da frequência e conclusão dos 
cursos de entalhadores. A opção pela escolha baseada em outros aspectos, como, por exemplo, as reformas educativas, iria provocar uma 
maior dificuldade de leitura, uma vez que o número de anos lectivos que abarca cada período é muito diferente. 
O facto da análise dos dados começar a serfeita a partir do ano lectivo 1888/89, quando a escola inicia a sua actividade em Janeiro cie 
1885 prendese com a falta de informações relativas ao período de 1885 a 1888/89, dado que não nos foi possível encontrar no Arquivo 
da Escola Secundária Soares dos Reis o Livro de Matrículas n" 1 da Escola Faria Guimarães, onde estariam esses registos. 
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ANTÓNIO PEREIRA LOPES nasceu em Espinho, onde reside. Começou por se matri

cular no Curso de Preparação às Belas-Artes em 1933, tendo feito 3 anos desse curso, na 

Escola Industrial Faria Guimarães. Depois, por questões de ordem material, acabou por pe

dir equivalência das disciplinas já concluídas, matriculando-se no curso de Entalhador à 

noite no ano lectivo 1935/36, tendo terminado o curso em 1942/43 940. 

Escolheu o curso de entalhador, por uma questão de tradição familiar. Seu pai, Abel 

Pereira Lopes, era um entalhador consagrado, tendo uma oficina situada na Av. 8, esquina 

com a rua 25, em Espinho. Trabalhou na oficina do pai desde os nove anos de idade, situa

ção que se manteve enquanto estudante e só aos dezasseis começou a trabalhar como pro

fissional. Na época em que terminou o curso, como nos informou, «(...) deu-se uma grande 

crise, não havia trabalho. Com a guerra mundial a construção civil parou e os ofícios a ela 

ligados acabaram por enfrentar uma situação difícil, daí que os entalhadores tenham passa

do por períodos de grande dificuldade de emprego» 941. Deixou de trabalhar na oficina do 

pai, em 1950, e foi convidado pelo Director da Escola Industrial Faria Guimarães, o escultor 

Sousa Caldas, para mestre de escultura decorativa, na sequência do abandono do lugar 

pelo mestre Adolfo Marques 942. O convite do escultor Sousa Caldas esteve ligado ao facto 

de o então Director-Geral, Carlos Proença, ter ficado muito bem impressionado com as pe

ças feitas por António Lopes, enquanto aluno. Quando o escultor Sousa Caldas o chamou 

para o convidar a ocupar esse cargo, ter-lhe-á dito «o senhor está à altura de ocupar o lugar 

de Adolfo Marques?» Ao que terá respondido «estou sim». E assim se concretizou a sua 

contratação 943. Começou a leccionar na Escola em 1 de Maio de 1950 e abandonou o seu 

lugar em Julho de 1952 944. Como mestre de escultura decorativa não.ganhava nas férias, 

situação que Sousa Caldas tentou ultrapassar. Contudo, dois anos mais tarde, como come

çasse a ser difícil ao Director da Escola encontrar formas de pagar as férias ao mestre Lopes 

e como, entretanto, tinha sido criada em Espinho a Escola Industrial e Comercial, este aca

bou por abandonar o seu lugar de mestre na Escola Industrial Faria de Guimarães e concor

rer à referida escola. Aí não havia o curso de entalhador, pelo que se candidatou a professor 

de trabalhos manuais. Fez estágio para professor de Trabalhos Manuais na Escola Industrial 

"4" Livro de Matrículas da Escola Industrial Fana Guimarães. n° 20, ano lectivo 1935/36; n° 21, ano lectivo 1936/37; n 27, ano lectivo 
1940/41- n" 78 ano lectivo 1941/42 e n° 29, ano lectivo 1942/43. Náo fomos verificar os anos lectivos em que (requentou o curso de Habilita
ção às Belas-Artes, apenas constatámos a sua matrícula no curso de entalhador, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Espe
cializada de Ensino Artístico, Porto. 
941 De acordo com entrevista realizada a António Pereira Lopes, em Espinho em 1996. 
"42 Registo Biográfico do Mestre de talha. António Pereira Lopes, Processo F. 14, Caixa F. 14-19 e Processo F. 236, Caixa F. 232-240, Ar-
quivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
' ' " De acordo com entrevista realizada a António Pereira Lopes, em Espinho em 1996. 
'M4 Registo Biográfico do Mestre de talha, António Pereira Lopes, Processo F. 14, Caixa F. 14-19 e Processo F. 236, Caixa F. 232-240, Ar
quivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto 
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Infante D. Henrique, tendo sido colocado depois em Espinho. Continuou sempre a fazer tra

balhos de escultura decorativa, tendo em determinada altura começado a fazer escultura de 
945 

imagens 
Durante o tempo em que foi aluno na Escola Industrial Faria Guimarães, teve como 

professores homens que o marcaram como o Arquitecto Emanuel Ribeiro a desenho geomé

trico, o pintor Júlio Ramos a desenho de ornato, o pintor Pedro Figueiredo a desenho de 

composição, o arquitecto Marques da Silva (na altura Director da Escola de Belas-Artes do 

Porto) a desenho de construção, o Arquitecto Fernandes da Silva a projecções, o mestre 

Adolfo Marques na oficina de talha e o escultor Sousa Caldas a modelação. Foram ainda 

seus professores Mário Espaim Neves a álgebra, Francisco Torrinha a português e Corte 

Real a geografia. De todos estes professores, aqueles que mais o marcaram foram Pedro 

Figueiredo e Júlio Ramos e, especialmente, o mestre Adolfo Marques, que exerceu um forte 

fascínio em António Lopes pela delicadeza e precisão do seu trabalho: «ao primeiro golpe da 

goiva dava sentido à peça que estava a construir»946. Durante o seu percurso na escola foi 

distinguido com dois prémios, dois diplomas, um a desenho de ornato e a desenho de figura, 

em 1940, e outro a desenho de projecções em 1939, tendo obtido nestas disciplinas a cias-
947 

sificação de 18 valores 
Como entalhador fez vários trabalhos de ornato: no Tribunal da Relação em Lisboa, 

1947/48, no Tribunal Militar em Lisboa, no Tribunal da Boa Hora, entre outros. Em 1962, o 

Senhor Henrique Moreira, grande industrial de cortiça, contratou-o para ornamentar a Igreja 

de Santa Mana de Lamas, bem como o Museu anexo à Igreja. Aí trabalhou durante nove 

anos, tendo executado vários trabalhos em talha renascença e barroca: a cadeira paroquial 

que, presentemente, se encontra junto da pia baptismal (veja-se imagem 59, Anexo D), o 

candelabro (veja-se imagem 60, Anexo D), os cadeirais junto ao altar-mor (veja-se imagem 

61, Anexo D), os plintos junto às portas laterais, o arco que separa o altar-mor do corpo da 

igreja e as escadas do púlpito (veja-se imagem 62, Anexo D). Para o Museu realizou várias 

obras, entre elas vitrinas e uma cadeira (veja-se imagem 63, Anexo D). Executou ainda um 

Cristo que se encontra na capela mortuária em Espinho. Além dos trabalhos de ornato, dedi-

cou-se também à figura (veja-se imagem 64, em Anexo D). Vendia com regularidade ima

gens para a Casa de Móveis Santana, na Rua de S. Catarina, no Porto, tendo feito duas ex-
. .. 948 

posições com trabalhos de figura, cujas datas e locais nao nos soube dizer 

*" De acordo com entrevista realizada a António Pereira Lopes, em Espinho em 1996. 

1,47 Conforme documentos da Escola Industrial Faria Guimarães, por nós observados aquando da entrevista realizada a António Pereira Lopes, 
em Espinho, em 1996. 
"4* De acordo com entrevista realizada a António Pereira Lopes, em Espinho em 1996. 
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ARTUR DOS SANTOS FERREIRA nasceu em 1.8.1921 no Brasil e cedo se matriculou 

na Escola Industrial Faria Guimarães, no ano lectivo de 1932/33, no Curso de Entalhador, 

que terminou em 1938; depois completou o Curso de Marceneiro no ano lectivo de 1941/42 
949. Os professores que mais o marcaram foram o mestre Adolfo Marques na talha, a dese

nho o pintor Júlio Ramos e o Arquitecto Marques da Silva e na modelação o escultor Sousa 

Caldas e o mestre Baganha 950. Mais tarde pediu equivalência desses dois cursos ao curso 

de Mobiliário Artístico. Enquanto aluno da escola recebeu dois prémios pecuniários, em 1934 

e 1936, pelas classificações obtidas na oficina de talha. Os colegas que com ele fizeram o 

curso de entalhador, excepto António Pereira Lopes, foram todos eles exercer outras profis

sões, visto que «(...) a de entalhador passou nessa altura por uma grande crise. Com o futu

rismo começaram-se a fazer móveis diferentes, abandonando-se um pouco os móveis de 

estilo. Contudo, anos mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial de novo se começaram 
951 

a fazer trabalhos em renascença, etc. O mobiliário de estilo tem sempre o seu lugar» 

Com 17 anos, quando termina o curso de entalhador, começou a trabalhar no "Sousa" na 

Rua de Cedofeita. Aí trabalhava um grande artista entalhador, Manuel Alves Pereira, mais 

conhecido por "Neca da Silvina"952. Este não tinha escola e, como nos afirmou Artur Ferrei

ra, «não tinha sequer a 4a classe, não sabia fazer contas, mas desenhava muito bem e era 

um grande entalhador, além de ser actor de teatro em Avintes, sua terra natal» . Entretan

to, "Neca da Silvina" vai para Avintes trabalhar e Artur Ferreira acompanha-o, estando com 

ele até 1940. Artur Ferreira reconhece que «o contacto nesses três anos com Neca da Silvi

na foi muito enriquecedor»954. Regressa ao Porto e vai trabalhar como entalhador e marce

neiro em duas firmas importantes: Artur Barbosa da Fonseca, que tinha oficina na Rua do 

Comércio do Porto, onde esteve 3 anos e onde se faziam «peças de mobiliário rico, uma 

das melhores fábricas do Porto»955 e na firma de Venâncio Nascimento, uma fábrica impor

tante e que se situava na Rua Antero de Quental, onde também trabalhou 3 anos. Em 1946, 

quando se casou, foi trabalhar na oficina do pai, Artur dos Santos Ferreira, que se situava na 

™ Livro de Matrículas da Escola Industrial Fana Guimarães, n° 17, ano lectivo 1932/33; n° 18, ano lectivo 1933/34; n° 19 ano.lectivo 
1934/35; n° 20, ano lectivo 1935/36; n" 21, ano lectivo 1936/37; n° 26, ano lectivo 1939/40 (do n° 601 a 1241); n° 27, ano lectivo 1940/41 e n 
28, ano lectivo 1941/42, Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis - Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
''5,lDe acordo com entrevistas feitas a Artur dos Santos Ferreira, no Porto em 1996 e 1997. 
i)í i , , 
952 Manuel Pereira da Silva, num artigo que publicou intitulado Entalhadores de Avintes na revista Caminho Novo, fala assim de Manuel 
Alves Pereira- «f. ; pode dizer-se que de todos os entalhadores da nossa terra, foi este o único vencido da vida e, no entanto, Unha seiva 
para tornar-se um criador de novas formas - e não um virtuose dos estilos já gastos, inadaptúveis ao mobiliário de novas linhas Era um forte 
temperamento de artista, que infelizmente não foi bem aproveitado. A falta de orientação na sua formação obrigou-o, muito cedo, a procurar 
ganhar a vida o que o levou depois a ser dominado pela rotina do oficio. Mas a sua grande vocação ficou manifestada no virtuosismo dos 
seus trabalhos, tendo imprimido aos estilos que trabalhou uma delicadeza própria, absolutamente pessoal.» SILVA, Manuel Pereira da -
Entalhadores de Avintes. Revista Caminho Novo: 1 (1952), p. 23. 
"" De acordo com entrevistas feitas a Artur dos Santos Ferreira, no Porto em 1996 e 1997. 

Idem. 
' Idem. 
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Avenida Rodrigues de Freitas n° 1. Aí permaneceu sete anos e aprendeu muito no campo do 
,. ■■ 956 

mobiliário artístico 
Em 18.10.1954 inicia a sua actividade docente, na Escola de Artes Decorativas Soa

res dos Reis (exFaria Guimarães), como auxiliar provisório de trabalhos manuais. Em 

8.8.1956 passa a mestre de mobiliário artístico, cargo que ocupou até 1.8.1991, altura em 

que cessou funções docentes por limite de idade. Em 8.1.1964, o Director da Escola de Ar

tes Decorativas Soares dos Reis designouo para fazer parte do júri do XIV Concurso de 

Trabalho e Formação Profissional a realizar nessa escola e nesse mês. Por Portaria de 3 de 

Janeiro de 1964, publicada em Diário do Governo n° 8, II Série, de 10 de Janeiro de 1964, foi 

nomeado para vogal do concurso de habilitação para mestre da oficina de marcenaria artísti
957 

ca da Escola de Artes Decorativas António Arroio, de Lisboa 
Em 1968, quando se fundou a empresa Interforma foi chamado para lá trabalhar, 

como 1
o desenhador. Artur Ferreira dissenos que «a primeira ideia da Interforma era fazer 

móveis no estilo D. José, só mais tarde é que se passou a fazer móveis modernos, por isso 

me contrataram na altura e também porque não havia ninguém como eu que tivesse uma 

formação de entalhador, marceneiro e de mobiliário artístico»
958

. Artur dos Santos Ferreira 

trabalhou no gabinete técnico da Interforma durante 18 anos e confessounos que «a per

manência lá contribuiu também para a valorização dos alunos que tinha na escola, permitin

do darlhes uma perspectiva mais global da fabricação de móveis e permitindolhes estar em 
959 

contacto mais estreito com o mundo empresarial» 

Das obras que realizou como entalhador ao longo da sua vida, Artur Ferreira eviden

ciou a sanefa que divide o corpo da igreja do altarmor que se encontra na Igreja de Santo 

Ildefonso, no Porto (vejase imagem 65, Anexo D). Este trabalho realizado por volta de 1960, 

tem 7 metros de comprimento por 1,70 de altura. Os anjos que lá se encontram são da auto

ria de Manuel Nogueira
 960

. Mostrounos ainda dois trabalhos que guarda: um friso decorati

vo (vejase imagem 66, Anexo D) e uma moldura para espelho (vejase imagem 67, Anexo 

D). 

""' De acordo com entrevistas feitas a Artur dos Santos Ferreira, no Porto em 1996 e 1997. 
" í7 Registo Biográfico do Professor Artur dos Santos Ferreira, Processo F. 332, Caixa F. 332340, Arquivo da Escola Secundaria Soares dos 
Reis  Escola Especializada de Ensino Artístico, Porto. 
"5* De acordo com entrevistas feitas a Artur dos Santos Ferreira, no Porto em 1996 e 1997. 

Idem. 
Idem. 

214 



CONCLUSÃO 

É chegado o momento de tecermos algumas considerações finais sobre o trabalho de 

investigação que desenvolvemos. 

Da análise do trabalho pedagógico levado a cabo pela Escola Faria Guimarães, res

saltamos três momentos essenciais. 

O primeiro momento abrange o período entre 1884 e 1923. Neste período, a escola 

desenvolveu a sua actividade pedagógica apostando um gosto marcadamente oitocentista, 

veiculado pela escolha que os professores faziam de algumas colecções de modelos e 

obras didácticas em detrimento de outras, e bem evidente nas exposições em que partici

pou, como as de 1908 e 1922. 

As metodologias então utilizadas baseavam-se no entendimento de que o desenho 

constituía uma habilidade para reproduzir, copiar, utilizando-se assim o método stimográfico, 

a cópia em escala diferente de desenhos traçados no quadro pelo professor, a cópia do na

tural empregando-se modelos de arame, sólidos geométricos de madeira, modelos de gesso 

ou cartão e ainda estampas de simples contorno copiados em escala diferente. Já em 1891, 

Joaquim de Vasconcelos rotulava os trabalhos apresentados pela escola, na exposição que 

teve lugar no Museu Industrial e Comercial do Porto, de fracos e pobres. De facto, todos os 

dados que carreamos para esta dissertação indiciam que, neste período, a actividade peda

gógica da escola não foi inovadora conservando-se apegada a um formulário historicamente 

ultrapassado, apesar dos prémios que lhe foram atribuídos quer na exposição de 1908, quer 
nade 1922. 

O segundo momento decorre entre 1923 e 1932, em que é director desta Escola o 

Arquitecto Emmanuel Ribeiro. A publicação do Regulamento das Escolas Industriais de 1919 

confere às escolas autonomia para introduzir cursos, estabelecer algumas alterações curricu

lares e elaborar programas. Logo em 1923, quando Emmanuel Ribeiro, portador de uma 

visão "moderna" do ensino das artes aplicadas, toma posse do cargo de director, verifica que 

o ensino do desenho na Escola Faria Guimarães estava longe de acompanhar o que moder

namente se fazia. Assim, aproveitando a autonomia de que a Escola dispunha, levou a cabo 

todo um trabalho de restruturação do ensino do desenho, que passou pela elaboração de 

programas, utilização de novas metodologias, baseadas no desenho feito do natural (flora e 

fauna) seguido de estilização e composição decorativa. 

Emmanuel Ribeiro procurou assumir uma nova postura e um novo entendimento do 

papel e da direcção que deveriam tomar as artes aplicadas. Em seu entender, não poderiam 
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continuar a desenvolver-se de forma desadequada à novas necessidades da sociedade, aos 

novos materiais e às novas exigências formais e estéticas. Tornava-se necessária a constru

ção de um novo gosto, que se deveria inspirar nas formulações da arte popular. Essa mu

dança qualitativa foi evidente nas várias exposições que a escola realizou nesse período 

embora nem sempre tenha sido bem aceite por alguns representantes dos industriais de 

ourivesaria, como evidenciámos. 

O último momento estende-se até 1948. Continuava-se em termos metodológicos a 

utilizar o método do desenho do natural seguido de estilização e composição decorativa e 

que Faria de Castro irá adoptar também no seu livro Desenho à Mão Livre e Noções Práti

cas, publicado em 1939, amplamente utilizado na Escola como verificámos. O método do 

desenho subjectivo, baseado no método do de imaginação através do desenvolvimento do 

desenho espontâneo, com a utilização de novas técnicas instauradas pelos pedagogos, só 

irá ser incrementado após a Reforma de 1948. 

As mudanças introduzidas neste período têm a ver, fundamentalmente, com as 

transformações políticas entretanto operadas. Com o Estado Novo e, por determinações 

ideológicas, começa a imperar, sobretudo desde 1936, um gosto de carácter nacionalista 

que a Escola necessariamente veicula. Toda a sua simbologia é patente nos trabalhos apre

sentados pela Escola nos Salões de Estética promovidos pela Mocidade Portuguesa. A rele

vância dos Salões de Estética nesta fase do desenvolvimento do ensino das artes aplicadas 

merecia ter sido mais aprofundada. Este eixo analítico poderá ser desenvolvido, desde que 

estejam criadas as condições mínimas no plano metodológico para tal, isto é, o acesso às 

fontes de informação. 

Da apreciação do trabalho pedagógico levado a cabo pela Escola poderemos traçar 

um "retrato" positivo. Positivo porque como pudemos observar relativamente aos cursos es

tudados foi apreciável o "sucesso" dos alunos que os frequentaram. Positivo por ter facultado 

um ambiente de ensino "estimulante" onde as preocupações com a formação técni

co/artística eram dominantes. Positivo ainda pelo papel que muitos dos alunos por ela for

mados vieram a ter no domínio das artes aplicadas, circunstância que contribuiu para o 

prestígio de que a Escola desfrutou. 

Não podemos deixar de concordar que seria heuristicamente relevante para uma 

abordagem mais ampla do nosso objecto uma análise mais minuciosa das metodologias 

aplicadas no ensino do desenho e dos programas que, ao longo do período em estudo, fo

ram sendo elaborados. No entanto, face à desorganização existente no Arquivo do Ministério 

da Educação não nos foi possível concretizar tal objectivo. 
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Um trabalho de investigação é simultaneamente um ponto de chegada e um ponto de 

partida. Quanto a este último é de todo o cabimento, neste momento, lançarmos para refle

xão e debate algumas pistas indicativas de outros possíveis desenvolvimentos do tema tra

tado, as quais necessariamente nos foram surgindo no decorrer da investigação que reali

zámos, mas cuja concretização não estava nem nos objectivos, nem no espaço temporal a 

que o presente trabalho estava limitado. Seria de toda a relevância estudar outras escolas 

do mesmo tipo, possibilitando, através do cruzamento de várias fontes de informação, um 

melhor entendimento do ensino das artes aplicadas em Portugal. Pensamos ainda ser impor

tante para esse entendimento alargar o período em estudo até à Reforma de Veiga Simão, 

procurando, assim, observar até que ponto as alterações introduzidas em 1948, do ponto de 

vista curricular e metodológico, terão ou não dado os seus frutos. 

217 



FONTES E BIBLIOGRAFIA 

I - Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis -

Escola Especializada de Ensino Artístico 

1. - Fontes Manuscritas 

2. - Publicações Oficiais 

3. - Publicações Periódicas 

4. - Obras Didácticas 

4.1. - Colecções de Estampas 

II - Bibliografia 

1. - Fontes Manuscritas 

2. - Fontes Impressas 

2.1. - Em Volume 

2.2. - Em Publicações Periódicas 

2.2.1. - Legislação 

3. - Fontes Orais 



FONTES E BIBLIOGRAFIA 

I - Arquivo da Escola Secundária Soares dos Reis- Escola Especializada de Ensino 

Artístico - Porto. 

1. - Fontes Manuscritas 

Livros de Correspondência expedida. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 2, de 

1888/89 a 1892/93. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, sem núme

ro, anos lectivos de 1892/93 a 1902/03. 

Livro de Matrículas da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Por

to, n°. 4, anos lectivos: 1908/9; 1909/10; 1910/11 e 1911/12. 

Livro de Matrículas da Escola Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 5, anos lectivos 

de 1912/13; 1913/14; 1914/15 e 1915/16. 

Livro de Matrículas da Escola Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 6, anos lectivos 

de 1915/16, 1916/17, 1917/18 e 1918/19. 

Livro de Termos de Matrícula dos Alunos da Escola de Desenho Industrial Faria Gui

marães, Bomfim - Porto, n°. 7, anos lectivos 1918/19, 1919/20, 1920/21 e 1921/22. 

Livro de Termos de Matrícula da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, 

n°. 8, anos lectivos 1921/22, 1922/23 e 1923/24. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 9, anos 

lectivos de 1923/24, 1924/25. 

219 



Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 10, ano 

lectivo de 1925/26. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 11, ano 

lectivo de 1926/27. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 12, ano 

lectivo de 1927/28. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 13, ano 

lectivo 1928/29. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 14, ano 

lectivo 1929/30. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 15, ano 

lectivo 1930/31. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 16, ano 

lectivo 1931/32. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 17, ano 

lectivo 1932/33. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 18, ano 

lectivo 1933/34. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 19, ano 

lectivo 1934/35. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 20, ano 

lectivo de 1935/36. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 21, ano 

lectivo de 1936/37. 

220 



Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 22, ano 

lectivo de 1937/38. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 23, ano 

lectivo de 1938/39. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 24, ano 

lectivo 1938/39. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 25, ano 

lectivo de 1939/40. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 26, ano 

lectivo 1939/40. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 27, ano 

lectivo 1940/41. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 28, ano 

lectivo de 1941/42. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim - Porto, n°. 29, ano 

lectivo de 1942/43. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), sem núme

ro, ano lectivo de 1943/44. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), sem núme

ro, ano lectivo de 1944/45. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), sem núme

ro, ano lectivo de 1945/46. 

Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), sem núme

ro, ano lectivo de 1946/47. 

221 



Livro de Matrículas da Escola Industrial Faria Guimarães (Arte Aplicada), sem núme

ro, ano lectivo de 1947/48. 

Livro das Actas do Conselho Escolar da Escola Industrial Faria Guimarães, Bomfim -

Porto. 

Pasta Estatística - Mapa estatístico da frequência e média dos alunos do Curso de 

Aperfeiçoamento da Escola Industrial Faria Guimarães, relativo aos anos lectivos de 

1917-18 a 1925-26, datada de 24 de Março de 1926. 

Álbum da Escola de Desenho Industrial Faria Guimarães, 5 de Março de 1908. 

Álbum da Escola Industrial Faria Guimarães, Porto, Portugal, 1922. 

Registos Biográficos 

- Mestre Adolfo Marques, Processo F. 3, Caixa F. 1-7. 

- Mestre Alexandre Tavares Moutinho Russo, Processo F.5, Caixa F.1-7. 

- Mestre António Alves de Sousa Júnior, Processo F.11, Caixa F.8-13. 

- Mestre António Enes Baganha, sem referência. 

- Mestre António Galeano Castro Pereira, Processo F.146, Caixa F.138-149. 

- Mestre António Martins Oliveira e Costa-, Processo F.13, Caixa F.8-13. 

- Mestre Arnaldo Pereira da Silva, Processo F.18, Caixa F.14-19. 

- Mestre Carlos Pereira Marques Ferreira, Processo F.21, Caixa F.20-25. 

- Mestre Custódio Bernardo Lopes, Processo F.-25, Caixa F. 20-25. 

- Mestre David Ramos França, Processo F.-166, Caixa F. 158-168. 

222 



- Mestre de cinzelagem Joaquim Martins de Meireles, Processo F. 231, Caixa F. 230-

231. 

- Mestre de ourivesaria-prateiro José Domingos Vaz, Processo F. 460, Caixa F. 455-

469. 

- Mestre de talha, António Pereira Lopes, Processo F. 14, Caixa F. 14-19 e Processo 

F. 236, Caixa F. 232-240. 

- Mestre Domingos Enes Baganha, Processo F.27, Caixa F.26-30. 

- Mestre José Maria da Silva Cardoso, Processo F.122, Caixa F.116-127. 

- Mestre Mário Recarei Leite de Andrade, Processo F. 156, Caixa F. 150-157. 

- Professor Abel de Moura, Processo F.94, Caixa F. 86-94. 

- Professor Agostinho António Salgfado de Andrade, Processo F.74, Caixa F.73-78. 

- Professor Alberto da Silva e Sousa, Processo F.4, Caixa F.1-7. 

- Professor Alberto Soares Ribeiro da Costa, Processo F.114, Caixa F. 103-115. 

- Professor Álvaro Ferreira Alves, Processo F.89, Caixa F.86-94. 

- Professor Américo Soares Braga, Processo F.176, Caixa F.169-177. 

- Professor António Coelho de Figueiredo, Processo F.95, Caixa F.95-102. 

- Professor António José Fernandes, Processo F.149, Caixa F.138-149. 

- Professor António Maria Cândido de Brito, Processo F.112, Caixa F.103-115. 

- Professor António Teixeira Pinto, Processo F.117, Caixa F.116-127. 



- Professor Armando Mendes de Sousa Machado, Processo F.119, Caixa F. 116-127. 

- Professor Artur dos Santos Ferreira, Processo F. 332, Caixa F. 332-340. 

- Professor Bruno Alves Reis, Processo F.75, Caixa F.73-78. 

- Professor Celestino Pereira Leite, Processo F.23, Caixa F.20-25. 

- Professor Cláudio Filipe de Oliveira Basto, Processo F.73, Caixa F.73-78. 

- Professor Eduardo Augusto Tavares, Processo F.175, Caixa F. 169-177. 

- Professor Emmanuel Paulo Victorino Ribeiro, Processo F. 30, Caixa F. 6-30. 

- Professor Eurico Carlotti Pousada, Processo F.31, Caixa F.31-34. 

- Professor Francisco Forte Faria Torrinha, Processo F. 35, Caixa F. 35-41. 

- Professor Guilherme Duarte Camarinha, Processo F.76, Caixa F.73-78. 

- Professor Heitor Cramez, Processo F.38, Caixa F.35-41. 

- Professor Herculano de Sá Figueiredo, Processo F.39, Caixa F.35-41. 

- Professor João António de Azevedo Barros Guimarães, Processo F.162, Caixa 

F.158-168. 

- Professor João Jorge Maltieira e Silva, Processo F.42, Caixa F.42-45. 

- Professor João Martins da Costa, Processo F.155, Caixa F. 150-157. 

- Professor João Moreira Fernandes, Processo F.102, Caixa F.95-102. 

- Professor Joaquim Augusto Martins Gaspar, Processo F.104, Caixa F. 103-115. 

224 



- Professor Joaquim Fernandes Gomes, Processo F.43, Caixa F.42-45. 

- Professor José de Oliveira Ferreira, Processo F.110, Caixa F. 103-115. 

- Professor José Emílio da Silva Moreira, Processo F.45, Caixa F.42-45. 

- Professor José Fernandes da Silva, Processo F.83, Caixa F.79-85. 

- Professor José Fernandes de Sousa Caldas, Processo F. 46, Caixa F. 46-48. 

- Professor José Maria de Sá Lemos, Processo F.178, Caixa F. 178-183. 

- Professor José Marques da Silva, Processo F.109, Caixa F. 103-115. 

- Professor José Pereira dos Santos, Processo F.211, Caixa F.210-219. 

- Professor Júlio Gonzaga Ramos, Processo F. 81, Caixa F. 79-85. 

- Professor Júlio Resende da Silva Dias, Processo F.144, Caixa F. 138-149. 

- Professor Lauro da Silva Corado, Processo F.127, Caixa F.116-127. 

- Professor Lino António Noronha Judeia Dias, Processo F.160, Caixa F.158-168. 

- Professor Luísa Azevedo d Almeida Neves, Processo F.128, Caixa F.128-137. 

- Professor Macário Mendes da Rocha Diniz, Processo F.129, Caixa F.128-137. 

- Professor Manuel Martins Rodrigues Júnior, Processo F.56, Caixa F.54-57. 

- Professor Manuel Pereira da Silva, Processo F.152, Caixa F.150-157. 

- Professor Manuel Ventura Teixeira Lopes, Processo F.132, Caixa F.128-137. 



- Professor Maria Ernestina Fernandes Marques Carneiro, Processo F.153, Caixa F. 

150-157. 

- Professor Maria Luísa Pereira Coutinho, Processo F.161, Caixa F. 158-168. 

- Professor Maria Luiza de Sousa Oliveira Martins Tudela Nápoles de Freitas, Pro

cesso F.154, Caixa F.150-157. 

- Professor Pedro de Figueiredo Ferreira, Proc. F. 69, Caixa F, 66-72. 

- Professor Silvestro Silvestri, sem referência. 

- Professor Tomaz Pelayo Moreira Gonçalves, Processo F.72, Caixa F.66-72. 

- Professor Vergílio de Sousa Amaral, Processo F.142, Caixa F. 138-149. 

2. - Publicações Oficiais 

ALMEIDA, Arnaldo Louro de -Ensino das Artes Decorativas. Boletim de Pedagogia e 

Didáctica Escolas Técnicas. Lisboa: Orbis nas Edições Ilustradas, Lda, 1971, n°. 45. 

ANTÓNIO, Lino - O Problema das Artes Decorativas em Portugal. Escolas Técnicas, 

Boletim da Acção Educativa. Lisboa: Sociedade Astoria, Lda, 1947, n°. 2, Vol. I. 

ARROIO, António José -Algumas palavras acerca do trabalho do professor José Pe

reira sobre o desenho na escola primária. Boletim Oficial do Ministério da Instrução 

Publica. Lisboa: Imprensa Nacional, Ano V, 1935, Fascículo II. 

Boletim da Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada) 1884 a 1939. Porto: 

Edições Marânus, Ano I, 1939; n°. 1. 

Boletim da Escola Industrial de Faria Guimarães (Arte Aplicada), Ano Lectivo de 

1942/43. Porto: impresso nas oficinas gráficas da Escola Industrial de Faria Guima

rães (Arte Aplicada), 1943. 

226 



Boletim Oficial do Ministério de Instrução Pública. Lisboa: [s.n.], Ano I, 1916, n°. 2. 

Boletim Oficial do Ministério de Instrução Pública. Lisboa: [s.n.], Ano I, 1916, n°. 3 e 4. 

Boletim Oficial do Ministério de Instrução Pública. Lisboa: [s.n.], Ano I, 1916, n°. 6 a 

12. 

Decretos Creando Escolas Industriais e Escolas de Desenho Industrial. Lisboa: Im

prensa Nacional, 1888. 

Estudos Preparatórios da Reforma do Ensino Técnico. Separata do vol. I de Escolas 

Técnicas, Boletim da Direcção Geral do Ensino Técnico Elementar e Médio. Lisboa: 

[s.n.], 1947. 

FERNANDES, Luís - O desenho do Ciclo Preparatório. Escolas Técnicas, Boletim de 

Acção Educativa. Lisboa: Tip. Silvas, Lda, 1950, n°. 9, Vol. II. 

FIGUEIREDO, Pedro de - Filigranas de Gondomar. Boletim Douro Litoral. Porto: 

[s.n.], n°IX, 5°., 1953. 

GUEDES, Francisco Nobre - Ensino Profissional - Discurso proferido na sessão de 15 

de Janeiro de 1936, na Assembleia Nacional. Porto: Edição da Escola Industrial In

fante D. Henrique, 1936. 

_ - Notas sobre a Instrução Profissional. Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 

1930. 

GUIMARÃES, Oliveira (prof.) -.(dir.) -Boletim Oficial do Ministério de Instrução Públi
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ERRATA 

I Volume 

p. 4 - Onde se le As Unidades de Observação e a Sequiência da Análise, deve ler-se As 

Unidades de Observação e a Sequência da Análise. 

p. 8 - Onde se lê Custódio Bernardes Lopes, deve ler-se Custódio Bernardo Lopes. 

p. 9 - Onde se lê Instituto Comercial e Industrial do Porto, deve ler-se Instituto Industrial e 

Comercial do Porto. 

p. 26 - Nota 47 - onde se lê Decretos Creando Escolas Industriais e Escolas de Desenho 

Industrial, deve ler-se Decretos Creando Escolas Industriaes e Escolas de 

Desenho Industrial. 

Nota 48 - onde se lê Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais, deve ler-se 

Regulamento dos Museus Industriaes e Comerciaes. 

Nota 49 - onde se lê Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais, deve ler-se 

Regulamento dos Museus Industriaes e Comerciaes. 

p. 27 - Nota 50 - onde se lê Regulamento Geral das Escolas Industriais e Escolas de 

Desenho Industrial, deve ler-se Regulamento Geral das Escolas Industriaes e 

Escolas de Desenho Industrial. 

Nota 52 - onde se lê Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais, deve ler-se 

Regulamento dos Museus Industriaes e Comerciaes. 

p. 28 - Onde se lê de-senvolver, deve ler-se desenvolver. 

p. 29 - Nota 63 - onde se lê onde se lê Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho 

Industrial, deve ler-se Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho 

Industrial. 

p. 30 - Onde se lê de-mias, deve ler-se demias. 
Nota 66 - onde se lê Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, 

deve ler-se Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial. 
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Nota 68 - onde se lê Decretos Creando Escolas Industriais e Escolas de Desenho 

Industrial, deve ler-se Decretos Creando Escolas Industriaes e Escolas de 

Desenho Industrial. 

p. 52 - Nota 178 - onde se lê Idem, deve ler-se Idem. 

p. 64 - Onde se lê os adultos, deve ler-se [aos] adultos. 

p. 85 - Onde se lê queà firma, deve ler-se que à firma. 

p. 92 - Onde se lê Costa Real, deve ler-se Corte Real 

p. 104 - Onde se lê que conduzirá a uma melhor compreensão, deve ler-se e que conduzirá 

a uma melhor compreensão. 

p. 106 - Onde se lê [...] o Tema ou os, deve ler-se [...] O Tema ou os. 

p. 107 - Onde se lê perspectiva axonomática, deve ler-se perspectiva axonométrica. 

p. 113 - Onde se lê Éléments, deve ler-se Éléments. 

p. 116 - Nota 497 - onde se lê Mai 188 , deve ler-se Mai 1887. 

p. 126 - Nota 613 - onde se le notas 112, 113, 114, 115 e 116, deve ler-se notas 577, 578, 

579 e 580. 

p. 134 - Onde se lê poderá corresponder a um n°. de matrícula, deve ler-se que poderá 

corresponder a um número de matrícula. 

p. 144 - Onde se le Sam Simão, deve ler-se San Simão. 

p. 155 - Onde se le ensina-nos que, deve ler-se ensina-nos que. 

p. 158 - Nota 733 - onde se lê Esmeralda, deve ler-se Esmeralda. 



p. 163 - Onde se lê destacando, deve ler-se destacando. 

p. 165 - Onde se lê Us não conhece, deve ler-se os não conhece. 

p. 169 - Onde se lê /Maio), deve ler-se (Maio) e onde se lê /dia 6), deve ler-se (dia 6). 

p. 181 - Nota 817 - onde se lê op. cit, deve ler-se op. cit. 

p. 184 - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. 212 - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. 223 - Onde se lê Salgfado, deve ler-se Salgado. 

p. 228 - Onde se lê Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, deve ler-

-se Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial. 

p. 250 - Foram retiradas da bibliografia todas as referências a consultas efectuadas sobre 

metodologias de investigação, por lapso figura ainda uma delas - FERNAN

DES, António José - Métodos e regras para elaboração de trabalhos acadé

micos e científicos. Porto: Porto Editora, 1993. 

p. 267 - Onde se lê Regulamento das Escolas Industriais e de Desenho Industrial, deve ler-

-se Regulamento das Escolas Industriaes e de Desenho Industrial e onde se lê 

Regulamento dos Museus Industriais e Comerciais e deve ler-se Regulamento 

dos Museus Industriaes e Comerciaes. 

II Volume -Anexos 

p. VII - Onde se lê José Leite Fontes Aguar, deve ler-se José Leite Fontes Aguiar. 

p. LXXV - Legenda da imagem 35 onde se lê dentificá-lo, deve ler-se identificá-lo. 

p. CXLVI - Legenda da imagem 217 onde se lê In dustrial, deve ler-se Industrial. 
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pp. CLXII a CCXXXVIII - Neste Anexo C não foi feita, por lapso, a descodificação da siglaNF 

utilizada nos organigramas das famílias apresentadas. 

NF = Não frequentou a Escola Faria Guimarães. 

p. CCLXXVIII - Onde se lê no Pálico de Cristal do Porto, em 1934, deve ler-se no Palácio de 

Cristal do Porto. 

p. CCLXXXII - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCXC - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCXCIII - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCCII - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCCXI - Onde se lê veja-se imagem 37, deve ler-se veja-se imagem 38. 

p. CCCXIV - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro; onde se lê veja-se 

imagem 38, deve ler-se veja-se imagem 39; onde se lê veja-se imagem 39, deve 

ler-se veja-se imagem 40 e onde se lê veja-se imagem 40, deve ler-se veja-se 

imagem 37. 

p. CCCXX - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCCXXII - Onde se lê dois apóstolos, deve ler-se doze apóstolos; onde se lê Emanuel 

Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro. 

p. CCCXXVI - Onde se lê Emanuel Ribeiro, deve ler-se Emmanuel Ribeiro, 

p. CCCXXXVI - Onde se lê ensino, deve ler-se ensino. 

p. CCCXXXIX - Onde se lê - indigitado pelo Conselho Escolar; registado em acta n°. 61, 

deve ler-se indigitado pelo Conselho Escolar, registado em acta n°. 61. 

p. CCCLIV - Onde se lê (Porto - - Junho de 1955), deve ler-se (Porto - Junho de 1955). 
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