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A PRIMEIRA ES!COLA DE COMÉRCIO NO PORTO 

«Todos os países, que progridem, devem o seu 
desenvolvimento aos elementos trazidos das Esco
las, sobretudo à Instl'ução manual e profissional. 

TEIXEIRA BASTOS, Intel'esses Nacionais, pág. 118. 

GOVÊRNO de D.· José I orientou uma 
administração .económica de fomento 
agrícola, industrial e comercial a fim 
de contribuir para a riqueza do país. 
A situação precária em qu.e se encon

-...;::=-=��. tra-va. o Et'ário nacional, legado por 
D. João v impunha êsse desiderátum. E nessa pa
triótica missão de fomentar a vida económica e 
social da nação, o ministro de D. José, o grande 
Marquês de Pombal, fundou uma Companhia para 
exploração do comércio de vinhos no Brasil, pro
tegeu empresas fabrís e homens de comércio, no 
intuito de estimular a actividade mercantil. Fundou 
a Companhia da Agricultura das Vinhas do Alto 
Douro (i) no Pôrto, com o fim de dar impulso ao 
comércio de vinhos e à produção agrícola. A seguir 
à fundação da Companhiá dos vinhos, aboliu, por 
Decreto de 30 de Setembro de 1756, a Mesa dos 
Homens de Negócio por abusos praticados, e, em 
substituição desta, criou uma outra destinada a 
velar e promover o comércio, que se chamou: Junta 
do Oomércio dêstes Reinos e seus Domínios, que cons..: 
tou dum provedor, dum secretário, dum procura
dor, de seis deputados, dos quais quatro foram 
eleitos por Lisbóa e dois pelo Pôrto. Um ai va rá 
régio, com data de 30 de Novembro, do'mesmo ano, 
juntou-lhe um juiz conservador, e um procurador 
fiscal, ambos êles Ministros de Letra. Os membros 
da Junta podiam ser portugueses ou estrangeiros 
naturalizados. A Junta ficava sob a imediata pro
tecção de el-rei (2). Era suá obrigação o «dedicar-se 
com toda a diligência e zêlo do bem comum do negó
cio, não tão, só mente . curando de que se conser'vassem 
as franquias e mercês, que a própria magestade ha
via concedido a estes reinos e suas possessões, mas 
também ponderando a el-tei os meios mais adequa
dos q,o alevantamento e alastração do comércio, tanto 
pelo que toca ao tráfego por junto, como aquele ao 
retalho, e ainda no respeitante às artes, as quais 
constituem as partes fundamentais do bem do reino, 
e que são 08 braços e as mãos do corpo do Estado». 

Toda e cada uma das' obrigações dessa Junta 
estavam exactamente designadas nos Estatutos, e 
todos os negociantes do 1.:..e.ino ficaram sujeitos em 
tudo à mencionada J unta. O que ela ordenasse ha-, 
veriam êles de o cumprir; e todos os requerimen
tos respeitantes ao comércio deviam ser apresenta
dos ao secretário da J un ta, cujos oficiais ficaram 
adscritos a um estrito sigilo (3) . E a essa nova ins
tituição do comércio foi imposta a obrigação de 
criar uma a'ula de comércio, para o que teve de éla-

, borar o plano dos Estatutos, a que devia obedecer 
o ensino de comércio, sendo em seguida aprovado 

I 

. 
(1) Á Companhia foram outorgados privilégios excepcio

nais, como o direito de só ela exportar, pela barra do Pôrto, 
os vinhos, aguardente e vinagres para as capitanias do Rio 
de Janeiro, S. Paulo, Baia e Pernambuco. 

(li) Estatutos, cap. 18.· 
(3) Estatutos da Junta do Com.éI'cio, ordenados por el-rei 

no seu Real Decreto de 30 de Setembro de 1755. Lisboa, 1803. 

pelo Marquês de Pombal, pelo Alvará Régio d. e' 19 
de Maio de 1759, do 'que resultou a sua fundação 
em Lisboa. 

Iniciou, pois, Portugal o primeiro estabeleci
mento de ensino de comércio no meado do século 
XVIII, obra do estadista Marquês de Pombal, a quem 
pertenee a honra dessa criação. Sob o influxo va
lioso do Marquês de Pombal, remodelou-se e desen
volveu-se o ensino público, havendo apenas antes 
dá fundação da Aula do Oomércio uma cadeira de 
latim nas vilas (17&0), e em algumas cidades, cadei
ras de retórica e grego. Suprimiu a Universidade de 
Evora e dotou com novos' estudos a de Coimb::-a 
(177?2). Fundou a Academia Real de Marinha (1779). 
Criou a instrução primária oficial e estabeleceu 
subsídios literários aos professores. Inaugurou o 
Oolégio dos Nobres (I), que com a evolução do tempo 
passou a denomini;lr-se Academia Politécnica, de 
Lisboa. 

O curso da Aula de Comércio tinha a duração 
de três anos e compunha-se das disciplinas seguin
tes: aritmética, noções sôbre pêsos e medidas da:s 
diferentes praças em relações com Portugal, noções 
sôbre câmbios, seguros e escrituração comercial, 
cujos processos eram então ignorados. Uma lacuna 
importante fa:zià-se sentir na Aula de Oomércio para 
todo o comerciante - a falta do ensino da geogra
fia -mas felizmente êsse mal foi pouco depois re
mediado por iniciativa de Jacome RaUon - grande 
apóstolo da instrução e que se interessava pelo 
desenvolvimento do ensino comerciàl. Os resulta
dos escolares obtidos pelos alunos, começaram de 
ano para ano a produzir os seus efeitos, prepa
rando homens de certa cultura com o fim de dar 
uma nova expansão às transacções comerciais. E 
para avaliar as vantagens dêsse ensino, transcre
vemos para aqui um período da carta de lei de 30 
de Agosto de 1770, que diz: E' igualmente a todos 
manifesto que os .três sucessivos cursos da sobredita 
aula teem mostrado o muito que justificaram as re
feridas providências; já em o número dos aulistas 
dos dois primeiros cursos, que teem sido aprovados 
com apr.oveitamento em diferentes repartições do meu 
Real serviço, já dos muitos sujeitos hábeis, que do 
último curso acabam de sair qualificados pelos públi
cos exames, que se fizeram dignos de ser empregados 
pela sua instrução em comum benefício. 

E' para notar que o ensino comercial mereceu 
ao govêrno especiais cuidados e desvelos, chegando 
mesmo a dar-lhe um cunho de realce nos exames 
dos aulistas, que eram, na sua. maioria homens de 
comércio. O rei e a côrte assistiam aos exames ou 
eram representados nesses actos pelo ministro. 

Os diplomados pela Aula do Oomércio começa
ram auferindo a recompensa das suas habilitações 
literárias, e, portanto, eram escolhidos para desem
penhar cargos oficiais e particulares de certa im� 
portância no coméreio, na agricultura, na indústria, 
na administração pública,nas alfandegas, na arre
cadação dos E"ários da real fazen!ia, etc. 
. O distinto professor Alberto Faquieri de Sales, 
discursando na abertura dêsse curso sôbre a sciên
cia ,do comércio, notifica: Sciência que, sendo fun-

(1) Estabelecimento de instrução superior. 
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dada na segura base das matemáticas (o mais. evi
dente dos conhecimentos humanos) deriva uma nova 
importância· da sua natureza e do seu objecto. 

Uma sciência finalmente, que longe de ser sujeita 
a experimentar algum,a revolução prejudicial, se per
petuará firme até ao fim dos séculos, porque em
quanto houver homens existirão sempre entre êles 
umà mútua dependência e uma necessária com uni- . 
cação dos bens da natureza e da indústria (i). 

Não há dúvida que a cultura intelectual do ho
mem preside à sua independência, sendo também 
poderosa a sua acção para realizar a conquista de 
novos mercados e para a actividade fabril. O espí
rito inteligente e perspicaz do grande estadista ao 
incitar os homens de comércio a estudos sabia bem 
quais as vantagens .que de aí advinham para o pro
gresso do país. 

Devemos notar que as reformas de estudos fei
·tas nessa época não melhoraram de forma sensível 
a cidade do Párto, pois o ensino não ia além das 
aulas primárias, latim, retórica e grego. O mais que 
ha via era -de iniciativa particular, como a Academia 
Oirúrgica Protótipo - Lusitanica Portuense, com es
tatutos aprovados por D. João v, em 1748, e susten
tada pelos seus beneméritos fundadores com o alto 
fim de socorrer a humanidade: Curar de graça a 

· todos os pobres não só da cidade, mas das mais ter
ras do Reino, que padeciam miseravelmente (2) .. 

«As aulas de náutica� de de buxo e de desenho 
eram mantidas à custa da cidade, que ainda por 
cima aumentára a armada real com duas «tenebro-

· sas » . unidades, uma de trinta e outra de trinta e 
seis bocas de fogo» (3). .' . 

Os factos acima apontados demonstram-nos que 
nessa, época se criaram diversos estabelecimentos 
de instrução em Lisboa e Coimbra à custa do Es
tado. A cidade do Pôrto era esquecida pelos pode
res públicos, apesar das sucessivas representações 
das fôrças vivas poduenses, que de longe vinham 

, reclamando uma A'ula de Oomércio à semelhança da 
· de Lisboa, ficando as· despesas a .seu cargo, mas 
nem assim eram ateúdidas. Não desanimaram os 
portuenses na legítima aspiração de dotar a cidade 
com um estabelecimento de· ensino comercial com 
o alto fim de instruir a mocidade, que seguia a vida 
comercial e a n,avegação, até, que mais tarde o con
seguiram com o apoio e colalioração da Junta dos 

· Vinhos: Da, petição feita ao govêrno, em 1785; ex
lr.actamos ,aqui os períodos, que seguem: Que sendo 

,o r;omf5rcio desta cidade o mais considerado do reino . 
depois da capital e não, se achando nela estabelecida 

· aula; de Comércio, .em que as pessoas, que se destinam 
a esta ,profissão,possam adquirir conhecimentos ele-

,mentares do. mesmo. comercio para o poderem exercer 
com perfeição e vantagem do Estado, se faz por isso 

· mui.to necessário o estabelecimento da. dita aula de 
utilidade pública. E que muitas obras, que se acham 

· escritas. e se vão escrevendo em matemática, em comér
cio, em agricultura, ern fábricas e em navegáção; .é 

· nl,) idioma francês e 'inglM' e . maior navegação, que 
fa�em :08 navios dêstepôrtQ, à excepção do Brasil, se 
destina para os paJses ·do norte, e hoje felizmente 
para o' mar Eáltico, 'nos quais é preciso saberem os 
marean,tes,·li;'iJ,guas vi1(as da Europa, principalmente 

(1): Boletim do 4teneu,Comel'ciàldo PÔ1'to;'1891,pág .. 371. 
(2) . ,.Iiistória: dos. Esíabelecimen(os Scientíficos; Lite1'áf"ios 

e Artísticos de Pot·tugal; por José Silvestre Ribeiro. Lisboa, 
1892. VoI. 17.0 ' 

" 
{S)' , Ge1iêalógia> duma Escola �:EdíHirdo" Lopes. Coim-

,bra,19l6,.:. w., " ,  . 

as duas sobreditc�s francesa e inglesa; precisando 
também os comerciantes daquele auxílio para melhor 
exercitarem, a sua profissão na correspondência ·do 
seu comércio, seria muito útil. o estabelecimento de 
uma aula de wda uma das referidas línguas (i). . 

Desta representação resultou o Alvará de 9 de 
Fevereiro de '1803 do Principe Regente, mais tarde 
D. João VI, determinando: -« Que na cidade do 
Pôrto se erigissem aulas de n:iatemáticas, de comér
cio e das línguas francesa e inglesa . . . » 

O Alvará de '29 de Junho do mesmo ano trans
formou as aulas de Náutica,' Debuxo e Desenho em 
Academia da Real Marinha e Comércio da cidade 
do Párto (2), sob a inspecção da Companhia das 
Vinhas do Alto Douro, ficando neste · estabeleci
mento ·integrado o estudo comercial. O curso era 
mais complet.o do que aquele, que existia em Lis
boa, pois além das disciplinas citadas, tinha: geo
grafia e história, direito comercial e comparado, 
câmbios, filosofia racional, agricultura, etc. (3). Desta 
Academia saíram os grandes vultos das artes e le
tras Domingos Sequeira, Francisco Vieira, João 
Baptista Ribeiro e outros. 

Mais tarde, em 1817, foi criado para inspecção 
dos estudos o iogar de Director Literário da Aca
demia, que recaiu num lente da Universidade de 
Coimbra. A Academia de Marinha e Comércio do 
Pôrto começou desde 182� pela sua importância a 
ter fóros de Faculdad,e e os se'us professores gO.sa
vam regalias e privilégios iguais aos dos lentes das 
Faculdades de Coimbra. 

, Em 1833, Passos Manoel, espírito reformador e 
grande patr'iota, remodelou o ensino dêsse estabe
lecimento, �ue passou a chamar-se, Academia Poli
,técnica do Pôrto, com a nobre missão de formar: 
engenheiros civis e militares, de minas, condutores 
de construções, oficiais de marinha, comei'ciantes, 
agricultores, geren tes de fábricas e artistas; dotan
do o ensino cQm laboratórios industriais, de quí
mica e física, oficinas de máquinas e metalurgia. 

Outras reformas passaram a Academia Poli
técnica a Faculdade Técnica e hoje é a U niversi
·dade do Pôrto, um dos grandes estabelecime.ntos 
scientlficos do país. 

(1) Boletini do Ateneu COlnet'cial do PMto, 1891, pág. 172. 
(2) A abertura das aulas foi celebrada com um Te-Deum 

com toda a pompa litúrgica da época. 
(3) Â propósito do estudo de direito comercial, devemos 

dizer que nesta época não estavam ainda coordenadas as
' 
leis 

comerciais, sendo êsse estudo feito na legislação civil portu
guesa e no direito comercial de países estrangeiros, porque 
só mais tarde, na regência de D. Pedro, Duque de Bragança 
é que foi publicado o Código Comercial J;>ortuguês, por de: 

creto de 18 de Setembro de 1833. 
Obra do grande jurisconsulto Ferreira Borges, era notá

vel trabalho de erudição e sciência jurídica, levada a efeito 
na nossa legislação civil e na dos códigos comerciais estran
geiros dêsse !e

, mpo, �omo o da Prússia, da Flandres, da 
França, da Italla (proJecto), da Espanha, leis comerciais da 
Inglaterra (o direito da Escócia), ordepanças da Rússia e Ale
manha e dos tratados de Phonsen e Bouchet·. Mais de meio 
século vigorou, com leves alterações, a obra de Ferreira Bor
ges; porém a evolução do comércio criou a necessidade de.se 
coordenar um novo código para aplanar dificuldades, corri
gir abusos e introduzir disposições, que a prática aconselha
va. Actualmente está em vigor o Código Comercial aprovado 
por carta de lei de 26' de

'
Junho de lt<80, trabalho

' 
do antigo 

ministro e distinto catedrático do Instituto Industrial e Co- . 
mercial de Lisboa, Dr. Veiga Beirão. A organização dêste 
novo código foi reclamada pelas associações comerciais de 
Lisboa e Porto. 

. 
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