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urante uma reunião da
recém instalada
Associação Industrial

Portuense lamentou-se que:
“...em Portugal, no ano de 1852,
isto é, depois de mais de 30
anos de governo, que se diz
constitucional e ilustrado, ainda
os estudos industriais não
tenham tomado lugar na
educação nacional, e se tenha
completamente desconhecido ou
desprezado a sua imensa
influência social.”
O homem que tinha lutado pela
formação da Associação
Industrial — José Vitorino
Damásio (1806–1875), professor
dedicado da Academia
Politécnica do Porto e industrial
nesta cidade — lançou-se então
na criação da Escola Industrial
Portuense: começou pela escrita
e pela aprovação de uns
estatutos provisórios, recebeu os
bons serviços de vários industriais
e de outros sócios, obteve a
participação graciosa de vários e
ilustres professores da Academia
Politécnica e do Liceu, e abriu as
aulas com uma sessão solene no
dia 22 de Novembro de 1852.
Nos estatutos desta Escola, que
funcionou a expensas da
Associação Industrial Portuense,
está escrito que o seu objectivo é
a “instrução especial e técnica dos
indivíduos da classe industrial...”
formando diversos tipos de
operários.
A Associação Industrial, em
reconhecimento do seu mérito
como professor do ensino técnico
superior e do trabalho que tivera
na criação da Escola, nomeou
José Vitorino Damásio reitor,

função que desempenhou com
entusiasmo até que no ano
seguinte (1853) se deslocou para
Lisboa para integrar o Conselho
Superior de Obras Públicas.
Surgiu desta forma na cidade do
Porto, devido à acção de José
Vitorino Damásio, uma primeira
Escola destinada a promover a
formação profissional dos
operários e dos quadros da
Indústria, como forma de
valorização pessoal e social e
como esperança na melhoria da
qualidade e da diversificação da
produção nacional.
O impacto da criação da Escola
Industrial Portuense, e a
persecução dos ideais liberais e
de desenvolvimento do País,
levaram o Governo do Duque de

Saldanha e de Fontes Pereira
de Melo a criar em 30 de
Dezembro de 1852 o Ensino
Industrial [1], a ser professado
em escolas públicas nas cidades
de Lisboa e do Porto.
Por este acto governamental foi
criado o Instituto Industrial de
Lisboa (IIL) e a sua direcção foi
entregue, interinamente, em 4
de Agosto de 1853 ao professor
José Vitorino Damásio,
justificada, também, pelo mérito
do seu trabalho no arranque
deste tipo de ensino. Nessa
altura foi nomeado lente interino
da cadeira de Mecânica
Industrial desse Instituto (cargo
que acumulou com a condição
de lente da terceira cadeira da
Academia Politécnica do Porto,
por onde continuou a receber).
O plano de organização do
Instituto Industrial de Lisboa era
o adoptado nas Escolas da

França (Conservatório de Artes e
Ofícios de Paris) e da Alemanha.
Durante os primeiros meses de
instalação o Instituto Industrial de
Lisboa funcionou apenas com
cursos livres nas cadeiras de
Aritmética Elementar, Desenho
Linear e Ornatos Industriais e
Elementos de Geometria Descritiva
Aplicados às Artes. Serviu este
período de sete meses para serem
ensaiados os métodos de ensino
que melhor se adaptavam à falta
de instrução formal dos alunos
que se tinham matriculado em
grande número (108).
Em Outubro de 1853, na sessão
solene de abertura das aulas no
Instituto Industrial de Lisboa, José
Vitorino Damásio pronunciou um
discurso onde começou por
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resumir os esforços feitos pelos
Governos para “melhorar a
educação e a instrução da classe
industrial”. Naquela peça de
oratória o Director Interino do
Instituto exaltou as virtudes de um
novo ensino que pretendia
fornecer ao operário o
conhecimento dos princípios
científicos e das suas aplicações
às diversas indústrias.
Essa Instrução Industrial, tanto
teórica como prática, deveria
adaptar-se à capacidade e
profissão dos alunos, e para
praticamente se demonstrarem os
princípios ensinados nas aulas
criaram-se Oficinas.
Nesses primeiros tempos surgiram
as Oficinas de Modelação para a
criação de moldes de ornatos, de
Fundição para se fazerem
experiências e ensaios e se
fundirem objectos delicados, de
Serralharia e Forjas para execução
das peças desenhadas com
economia de tempo e de
materiais, Litografia para o serviço
do Instituto e para o
aperfeiçoamento dessa arte. A
Oficina de Desenho destinava-se
à realização dos desenhos
necessários às outras oficinas, e
existia um Laboratório Químico.
Ficou regulamentado nesse
momento inicial do Instituto que as
Oficinas iriam funcionar como
Escola Prática e como Fábrica,
servindo o rendimento
exclusivamente para o seu
completo desenvolvimento.
Em Dezembro de 1853 foi
aprovado o Regulamento
provisório para o Instituto Industrial
de Lisboa, onde assumia especial
importância o lente da 6ª cadeira
(Mecânica Industrial) pois era o
Engenheiro do Instituto; cargos
desempenhados, interinamente,
por José Vitorino Damásio.
Nos primeiros anos as Oficinas
trabalharam bem, mas para se
manterem e para terem
profissionais capazes como
mestres, contramestres e oficiais
tiveram de fabricar produtos que a
indústria nacional já fabricava,
principalmente produtos de

fundição. Uma comissão nomeada
para inquirir se o ensino praticado
nas Oficinas do Instituto Industrial
de Lisboa era prejudicial às
indústrias particulares, acabou por
escrever que “a direcção do
ensino prático tem nesta escola
sido anormal e irregular e desviada
do caminho que a Lei quis traçar”.
Na sequência deste inquérito as
Oficinas viriam a ser reduzidas,
mantendo-se inalterada a única
que não oferecia concorrência à
indústria particular, [2]. Tratava-se
da Oficina de Instrumentos de
Precisão.
Esta Oficina tinha sido criada em
1854 sem sanção legal devido à
necessidade que tinham os
serviços oficiais e os
estabelecimentos científicos de
realizarem no País a reparação
dos seus aparelhos de uso
quotidiano. A partir desta Oficina
pretendia-se, também, criar uma
indústria, que se tornara
necessária ao País.
Em 23 de Dezembro de 1856 o
Governo mandou que na Oficina
de Instrumentos de Precisão se
construíssem e se reparassem
todos os aparelhos e máquinas
empregues na Telegrafia Eléctrica,
que se instalara oficialmente em
Portugal no ano anterior (Abril de
1855).
Nesta Oficina concertavam-se e
fabricavam-se instrumentos para a
Direcção de Obras Públicas,
Comissão de Geodésica,
Companhia dos Caminhos de
Ferro, Escolas superiores e a
Repartição dos Telégrafos

Eléctricos.
Entre as peças fabricadas contam-
se a bússola vertical e a bússola
horizontal com indicador vertical
representadas na figura. Alguns
outros instrumentos fabricadas nas
Oficinas do Instituto Industrial de
Lisboa  ainda hoje existem, como
os utilizados pela Companhia das
Águas de Lisboa, da qual José
Vitorino Damásio era o engenheiro
director em 1858.
Passou o tempo — cento e
quarenta e sete anos — e as
cadeiras técnicas e os cursos de
engenharia da Academia
Politécnica do Porto são hoje uma
herança assumida e um objectivo
responsável da FEUP – Faculdade
de Engenharia da Universidade do
Porto, enquanto que em Lisboa o
Instituto Industrial tem a
continuidade dos  objectivos da
sua criação assumida pelo ISEL –
Instituto Superior de Engenharia
de Lisboa.
É interessante constatar que, na
actualidade e no âmbito de um
protocolo de cooperação, o 3º
Curso de Mestrado de
Manutenção Industrial da
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto é ministrado
nas instalações do Instituto
Superior de Engenharia de Lisboa
a vinte alunos, como acção de
formação pós-graduação de
mútuo interesse e como forma de
divulgar a aplicação dos modernos
conceitos e dos métodos da
manutenção industrial.  ■


