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No ano de 1932, durante o 1º Congresso
Nacional de Engenharia, o Prof. Luís Couto dos
Santos da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, iniciava a sua comunicação
ao congresso com os seguintes parágrafos:

“O ensino da electrotecnia é já antigo, na
secular escola de Engenharia Portuense,
porquanto foi criado em 1898, na
Academia Politécnica com a cadeira de
Tecnologia Industrial e electrotecnia, regida
desde então até 1918, pelo falecido
Professor Dr. José Pedro Teixeira.

No entanto, o ensino desenvolvido,
constituindo um ramo especial da
engenharia, só começou em 1915, com a
reforma da velha Escola, que passou a
designar-se Faculdade Técnica.”
A consulta da documentação ainda acessível

permite precisar e complementar o conhecimento
sobre esse facto histórico que é o Início do Ensino
da Electrotecnia nas escolas de ensino técnico
superior que antecederam a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.

Antecedentes
Os cursos de engenharia na Academia

Politécnica regiam-se por um regulamento de

1888, modificado por decretos de 1890 e de 1894.
Toda essa regulamentação apresentava sérios
constrangimentos ao desenvolvimento do ensino
na Academia e, por isso, o Conselho Académico
várias vezes reclamou alterações ao Governo,
através do Conselho Superior de Instrução Pública.

Na sessão do Conselho Académico de 5 de
Novembro de 1889 o lente Manuel da Terra
Pereira Vianna propôs a supressão da cadeira de
Comércio e a sua substituição por outra de Física e
Química Industrial, mas na sessão seguinte trocou
o nome por Tecnologia Industrial. Em 20 de
Dezembro foi aprovada a representação a enviar ao
Governo contendo essa alteração. Em 8 de Maio
de 1893 foi elaborado um relatório e Projecto de
Reforma dos Cursos da Academia Politécnica do
Porto onde voltou a ser pedida a substituição da
cadeira de Comércio por uma de Tecnologia
Industrial, distribuída por dois anos. O seu
programa incluiria o estudo de diversas indústrias
como a moagem, a fiação, a tecelagem, mas
excluiria a metalurgia e a construção de máquinas;
considerando que “a importância crescente das
aplicações da electricidade torna urgente a sua
introdução no quadro das matérias do ensino, e
não sendo fácil incluí-las na nova cadeira…”
propunha-se que funcionasse em anos alternados.

1725 1800 1900 2000
1762 +  Aula  Náutica

1803  +  Academia  Real  de  Marinha  e  Comércio
1837  +  Academia  Politécnica

1911  *  Universidade  do  Porto
1911  +  Escola de Engenharia  Anexa  à
                 Faculdade de Ciências
1915  +  Faculdade  Técnica

1926  +  Faculdade  de  Engenharia

1897/98  •    Tecnologia  Industrial      •
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Em 2 de Abril de 1895 foi enviado ao Governo
um novo Relatório e Projecto Sobre e
Reorganização dos Cursos da Academia
Politécnica. Nesse relatório é apresentada a cadeira
bienal de Tecnologia Industrial com uma primeira
parte de Física Industrial e a segunda parte de
Química Industrial. Esta disciplina destinava-se aos
alunos dos diferentes cursos gerais de: Engenharia
de Obras Públicas, Engenharia de Minas,
Engenharia Industrial e Engenharia Civil.

A  Criação  da  Cadeira
Só por Decreto de 8 de Outubro de 1897 é que

algumas das solicitações apresentadas nos
diferentes relatórios foram satisfeitas. Assim, foi
suprimido o Curso de Comércio na Academia, e a
cadeira de Comércio foi “substituída por uma
cadeira de Tecnologia Industrial que compreenderá
principalmente o ensino da Electrotecnia e das
Indústrias Químicas”.

Nesse ano lectivo de 1897-1898 iniciou-se o
ensino da 17ª cadeira, Tecnologia Industrial, que
teve a sua abertura em 4 de Novembro de 1897 e o
encerramento em 15 de Junho de 1898, com lições
de duas horas três vezes por semana, num total de
73 lições. Matricularam-se dezasseis alunos, mas
apenas um se apresentou a exame. Foi lente da
cadeira o Doutor José Pedro Teixeira.

A frequência da cadeira de Tecnologia Industrial
nos três primeiros anos foi:

Ano Matriculados Examinados Nota final

1897/98 16      (o) 1 14
1898/99 3        (o) 1 16

1899/1900 1       (v) 1 15

A diminuta frequência média desta cadeira
prestou-se a diversas tomadas de posição críticas à
sua criação e patentes nas declarações de voto do
parecer de reforma dos estudos superiores
apresentado pelo Conselho da Academia ao
Governo em 4 de Julho de 1899…

O  Programa  da  Cadeira
Apesar do que estava estabelecido no decreto de

8 de Outubro de 1897 o programa da cadeira de
Tecnologia Industrial durante 1897–1898 foi
apenas constituído por Electrotecnia, seguindo-se
o livro de Éric Gérard “Leçons sur L’Électricité”
que reproduzia o curso ministrado no Instituto
Electrotécnico Montefiore anexo à Universidade
de Liége, e que nessa época tinha grande difusão.
Na primeira parte do curso apresentavam-se os
conceitos básicos de Electricidade que
necessitavam de conhecimentos de análise
matemática e da mecânica. Seguia-se um estudo
das Medidas (eléctricas e fotométricas) . A parte
seguinte era dedicada ao estudo dos geradores (de
indução, pilhas, acumuladores, e transformadores) ,
envolvendo o cálculo dos elementos das máquinas
eléctricas. Seguia-se uma outra parte com estudo
da Canalização e Distribuição. A última parte era
dedicada aos Receptores (mecânicos, térmicos,
químicos) e às suas Aplicações (distribuição de energia

mecânica, tracção eléctrica, iluminação pública e industrial,
electroquímica e electrometalurgia) incluindo o estudo
do projecto das diferentes instalações.

O  Lente  Proprietário
Em 1898 foi promovido a lente proprietário da

17ª cadeira (Tecnologia Industrial)  o Doutor José
Pedro Teixeira. Nascera em Condeixa em 13 de
Julho de 1857, era Doutorado em Ciências
Matemáticas pela Universidade de Coimbra onde
apresentou uma dissertação intitulada “Estudo
sobre Funções Duplamente Periódicas de Primeira
e Segunda Espécie”. Publicou vários trabalhos de
matemática e alguns trabalhos de divulgação de
Electrotecnia Teórica. Em 1911, na criação da
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto,
foi colocado no 2º Grupo (Mecânica e Astronomia)  da
1ª Secção (Ciências Matemáticas), tornando-se
proprietário da cadeira de Física Matemática.

A  Cidade  do  Porto
Quando se iniciou o ensino da Electrotecnia na

Academia Politécnica do Porto a cidade dispunha
já de um considerável parque industrial integrando
várias aplicações da Electricidade. Desde 1887 que
existia um central termoeléctrica de alimentação
da iluminação pública das ruas centrais
pertencente à Companhia de Luz Eléctrica, e
desde 1895 que existia uma linha de carros
eléctricos (que passava mesmo ao lado do edifício da
Academia). Na cidade, e há vários anos, Emilio Biel
tirava retratos a luz eléctrica no seu estúdio
fotográfico. Nos reclamos dos dínamos Schuckert
que vendia, aquele comerciante alemão anunciava
ter executado o projecto e fornecido a
aparelhagem para várias instalações de iluminação,
força motriz, niquelagem e galvanoplastia, situadas
na cidade do Porto. O telégrafo eléctrico servia a
cidade desde 1856, por iniciativa dos seus
comerciantes; mas em 1897 era já um serviço
público nacional.
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