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esde sempre que os
homens portuenses de
negócio criaram, com

custo e sacrifício, a escola de
Ensino superior que melhor
correspondia às necessidades
profissionais da Cidade em cada
momento histórico.
Ao longo do tempo foram
surgindo na cidade do Porto a
Aula de Náutica em 1763, a que
se juntou uma Aula de Debuxo e
Desenho em 1779, para serem
transformadas na Academia Real
de Marinha e Comércio em 1803.
É porém a iniciativa reformadora
de Passos Manuel que em 13 de
Janeiro de 1837 cria, por
Decreto, a Academia Politécnica
do Porto com o “fim de plantar no
país as ciências industriais” e
porque considerava “a populosa
e rica cidade do Porto a
localidade mais apropriada pelo
seu extenso comércio e outras
muitas circunstâncias”, [1].
Mas esta iniciativa legislativa não
foi acompanhada da cedência
dos meios materiais capazes de
assegurarem um ensino
diversificado num número de
cadeiras significativo e com o
ensino teórico acompanhado de
uma ampla confirmação prática.

Desta forma a Academia
Politécnica não se podia
comparar com as escolas
estrangeiras que se baseavam
no mesmo modelo de ensino;
apenas as ultrapassava na
grande dedicação, no enorme
espírito de sacrifício e no
excesso de boa vontade dos
seus professores, o que permitia
superar muitas das deficiências
institucionais.
A falta de correspondência entre
o ensino praticado e as
necessidades de conhecimento
da zona mais populosa,
empreendedora e activa do País
foram sendo corrigidas por
sucessivas propostas de
alteração das condições de
ensino, e por soluções expeditas
internas que acabavam sempre
por sobrecarregar os poucos
professores com mais e com
diversificadas atribuições de
serviço docente.
Mas a Cidade continuava a
progredir, aumentando em
diversidade e em complexidade
técnica as obras mais
significativas de cada época.
Quando na cidade já existiam
unidades industriais que se
serviam do vapor na criação de

força motriz, e as ruas centrais
eram iluminadas com luz
eléctrica, surgiu uma proposta de
supressão da cadeira de
Comércio, que deixara de ser
frequentada pelos alunos, por
uma cadeira de Tecnologia
Industrial. Este requerimento teve
de ser várias vezes reiterado
(1889, 1893, 1895), e, no
entanto, a Cidade melhorara o
seu sistema de transporte de
passageiros e de mercadorias
começando a electrificar as
linhas de carro americano
(1895).
O desejo do Conselho Escolar da
Academia Politécnica do Porto só
foi satisfeito por um Decreto de 8
de Outubro de 1897, que
substituiu a cadeira especial de
Comércio por uma de Tecnologia
Industrial “que compreenderá o
ensino da Electrotecnia e das
Indústrias Químicas”.
Logo nesse ano lectivo de
1897-1898 começou a ser
ministrada esta nova cadeira (a
17ª), mas apenas com um
programa de Electrotecnia.
As aulas iniciaram-se no dia 4 de
Novembro e prolongaram-se até
15 de Junho, com seis horas de
lição por semana distribuídas por
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três dias.
Foi designado lente desta nova
cadeira o Doutor José Pedro
Teixeira, que adoptou como texto
o livro de Éric Gérard “Leçons
sur L’Électricité”, onde se
reproduzia o curso ministrado no
Instituto Electrotécnico
Montefiore, anexo à Universidade
de Liége.
O programa adoptado era muito
vasto, e estava apresentado em
dois grossos livros. Para além
das principais aplicações
industriais da Electricidade eram
estudados, ou aprofundados, os
fundamentos teóricos, que já
tinham sido apresentados aos
alunos num curso generalizado
de Física, comum aos alunos da
Escola Médico-Cirúrgica.
Apesar de extenso, este curso
de Electrotecnia apresentava-se
razoavelmente ilustrado, e à
exposição dos conceitos
teóricos, sempre feita de uma
forma leve, precisa e com grande
sentido de sistematização,

seguia-se o estudo do tratamento
de projectos concretos — de um
gerador de corrente contínua, de
um alternador monofásico, de um
transformador e de diversos
tipos de instalação eléctrica
(iluminação, força motriz) — que
acompanhados de valores
numéricos permitiam uma
concretização dos conceitos
envolvidos. Para alguns dos
assuntos estudados eram
também explicados os métodos
de ensaio então seguidos.
Nesta cadeira, apenas se
estranha a adopção de um texto
que fazia um tratamento
reduzido, descritivo e simples da
aparelhagem de
telecomunicações, quando na
Cidade o serviço telegráfico e
telefónico era já importante para
a vida comercial; mas nota-se a
preocupação com a
caracterização e o tratamento
dos aspectos económicos e
financeiros da exploração de
algumas indústrias eléctricas.

No ano lectivo de 1897-1898 —
há um século — iniciava-se o
ensino da Electrotecnia na
Academia Politécnica do Porto
apenas no âmbito de uma
cadeira. Mas as décadas
seguintes seriam um tempo de
grande desenvolvimento deste
domínio do conhecimento, tanto
no aspecto científico como
tecnológico. A essas alterações
correspondeu a Academia
Politécnica do Porto, e as Escolas
que lhe sucederam, incluindo a
actual Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, com
uma diversificação e uma
adaptação do ensino, o que
permitiu em cada época formar
os Engenheiros necessários à
Cidade e ao País no domínio da
Electrotecnia.  ■
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