SB 60

REPRESENTAÇÃO
APRESENTADA AO

PARLAMENTO
PELOS ESTUDANTES DA

Faculdade Técnica
do

da

Universidade

Porto

I nstituto Superior de A gronomia
I nstituto Superior Técnico

FEVEREIRO DE

1926

Senhores Representantes da Nação Portuguesa

Os alunos da Faculdade Técnica da Universidade do
Porto, do Instituto Superior de Agronomia e do Instituto
Superior Técnico ao abrigo do art. 3 n.° 30 da Constitui
ção Política da Republica Portuguêsa, conscientes da Jus
tiça que lhes assiste veem chamar a atenção de V. Ex.M
para o projectos de lei apresentado pelo Ex.m° Senhor De
putado Dr. Queiroz Vaz Guedes, antigo Ministro do Comer
cio, que gratamente constatamos tende a solucionar um
conflito, que promete agravar-se e cujas consequências se
não podem prever.
É triste ter de lamentar que, ao contrario do que sucede
aos titulos conferidos por Escolas Superiores que se manteem respeitados, o titulo de Engenheiro que os alunos da
Faculdade Técnica da Universidade do Porto, do Instituto
Superior de Agronomia e do Instituto Superior Técnico
alcançam apoz 6 anos dum trabalho intensivo, sobre o
curso complementar dos liceus, não tem aquela significa
ção elevada e precisa em que o devia manter o nome das
Escolas Superiores que o conferem ; a palavra Engenheiro
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tem tomado nos nossos dias um sentido anodino e abas
tardado, mercê dos abusos daqueles que o cubiçam, e, a
«continuar assim, a sua extensão tornar-se-ha tão lata, que
começando naqueles que pela sua preparação superior es
pecialmente matemática são engenheiros de direito, irá
acabar em algum operario analfabeto.
Infelizmente tais abusos datam de longos anos e teem
até sido sancionados varias vezes por entidades oficiais, com
manifesto prejuizo para a Industria Nacional e para os
verdadeiros engenheiros, a quem cumpre desenvolve-la
como elemento preponderante da riqueza do Paiz.
Sendo, pois, necessário começar a reagir definitiva
mente contra a megalomania de pretensos engenheiros,
os alunos da Faculdade Técnica da Universidade do Por
to, do Instituto Superior de Agronomia e do Instituto Su
perior Técnico, veem dirigir-se a Vós, Altos Representan
tes da Nação, confiados na Vossa Justiça, para que seja
aprovada a proposta de lei apresentada pelo Ex.m0 Senhor
Deputado Dr. Queiroz Vaz Guedes.
Os alunos da Faculdade Técnica da Universidade do Porto
Os alunos do Instituto Superior de Agronomia.
Os alunos do Instituto Superior Técnico.

In

s t it u t o

S u p e r io r

de

A

g r o n o m ía

Contra o Decreto com força de lei n.° 5627 de 10 de
Maio de 1919 que confere o titulo de "engenheiro-agrí
cola» aos diplomados pelas Escolas Nacionais de Agricul
tura, formularam, logo após a sua promulgação, veemente
mente o seu protesto a Sociedade de Sciéncias Agronómi
cas, os alunos do Instituto Superior de Agronomia e o
Conselho Escolar desta Escola Superior, A representação
que por esta entidade foi dirigida nessa data aos Poderes
Públicos, encerrando argumentos irrefutáveis, não logrou
ser tomada na devida consideração.
Volvidos aproximadamente 7 anos durante os quais as
nossas reclamações se mantiveram integralmente de pé
renovamos o pedido para que a justiça nos seja feita e
conjuntamente aos Colegas das outras Escolas Técnicas
Superiores em cujas regalias foi vibrado um golpe similar
ao que feriu a classe dos engenheiros, agrónomos e silvi
cultores, que em variadas emergências, de ninguém des
conhecidas, teem prestado relevantes serviços á Economia
do país.
As razões que mais uma vez vamos alegar em prol
dos direitos desta classe, estamos convictos de que calarão
no esclarecido espirito de V. Ex.a* que anulando o art. 8.°
do citado Decreto nada mais praticam que um acto de
boa justiça.
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Ora, diz o artigo a que nos referimos que os diploma
dos com o curso médio agrícola das escolas nacionais de
Agricultura terão a designação oficial de Engenheiros
agricolas — disposição insensata como vamos provar com
as seguintes razões justificativas do nosso mais firme e
decidido protesto :
1.
a — "O grau de engenheiro não é em parte nenhuma
do mundo concedido como tnéra nomenclatura mas apa
nágio de determinadas habilitações sciêntificas e conferido
pelas escolas que para isso teem categoria» e que são as
escolas de ensino superior e jámais as de ensino médio
entre as quais se classificam — como muito bem reza o
mencionado art. 8.° — as Escolas Nacionais de Agricultura
no nosso país que nem sequer exigem como preparatórios
para a sua admissão algumas classes do Liceu.
2. a — A concessão do referido titulo só visa a estabe
lecer confusão entre os diplomados pelo Instituto Superior
de Agronomia e os das Escolas Nacionais de Agricultura,
de molde a justificar-se e a favorecer a invasão das funções
daqueles por estes, contribuindo por outro lado para a
extinção da prestimosa classe de regentes agrícolas, utilís
simos intermediarios entre o agrónomo e o lavrador.
Também visa a gerar confusão o art. 4.° contra o qual
igualmente levantamos o nosso protesto.
A finalidade principal da Escola Nacional Agrícola de
Coimbra é educar para o exercício independente da pro
fissão agrícola, os filhos de grandes e médios lavradores
da nossa terra e não para criar funcionários para o Es
tada, não devendo por isso constituir a sua preocupação,
dar títulos que para mais não teem a justificar a extensão
e a profundidade do ensino ministrado nessas escolas.
3.
* — Como argumentos justificativos do Decreto, en
contra-se no relatorio que o precede :
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a) a equivalência do régisseur ao termo «abegão » ;
b) a antiga aspiração da classe dos regentes
agrícolas que sempre acolheram com geral desa
grado o titulo oficial de regentes agrícolas;
c) o diploma conferido pelas escolas médias
agrícolas francezas.
Quanto ao argumento a) não carece de ser rebatido
porquanto régisseur e abegão não se equivalem a não ser
obrigados pela má fé ou pela ignorância lamentável. Pas
sando por isso a apreciar o argumento b) temos a dizer
que com a concessão do titulo pretendeu-se satisfazer não
uma aspiração da indispensável e criteriosa classe de re
gentes agrícolas, aspiração que, parece, nunca existiu, mas
porventura, a afagar a incomensurável vaidade de uma
meia duzia de individuos desta classe. Existisse, embora»
tal aspiração, ¿competia ao legislador satisfazer ambições
ilegitimas em detrimento e á custa das regalias doutra
classe? Tudo nos leva, portanto, a afirmar que interesses
ilegítimos e caprichos legislativos foram o único móbil do
citado diploma cujas disposições iniquas só não teem sido
revogadas até hoje por de um modo incrível a isto se ter
oposto a vaidade de alguns dos interessados. No que diz
respeito a c) temos a declarar terminantemente:
— que as escolas médias agrícolas francezas não conferem
o diploma de engenheiro-agrícola;
— que as Escolas Nacionais Agrícolas francezas só na de
signação são iguais ás nossas pois que técnicamente
elas são escolas superiores (a de Orignon, a de MontpélIier e a de Rennes) como o é também o Instituto Agro
nómico de Paris que, pela sua especialização, tem o
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exclusivo da preparação do pessoal técnico para o alto
ensino agrícola;
— que as nossas Escolas Agrícolas Nacionais correspondem
tecnicamente ás Écoles p ra tiq u es de A griculture, umas
e outras de ensino médio nada tendo, por isso, com o
Ensino Técnico Superior;
— e que, por fim, a designação "engenheiro-agrícola" em
certos países como sucede com os engenheiros-agrí
colas diplomados pela Escola Superior que é o Instituto
de Oembloux.
Exposto assim, muito em resumo, o que se nos oferece
dizer á consideração de V. Ex.ag, permitimo-nos mais uma
vez frisar que os títulos académicos e profissionais só
podem ser conferidos por quem de direito, por quem para
isso se achar revestido da necessária autoridade scientifica
não podendo nem devendo, pois, constituir objecto de
caprichos legislativos.
O s alunos do In stitu to Superior de A gronom ia.
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O projecto de lei apresentado pelo Ex.ra* Senhor Depu
tado Dr. Queiroz Vaz Quedes vem ao encontro das justas
aspirações da Engenharia Portuguêsa e dos alunos das
Escolas Técnicas de Ensino Superior; se bem que pela sua
propria natureza nãó possa resolver todos os aspectos da
crise que atravessa o nosso ensino técnico, vem contudo
pôr fim a uma situação profundamente vexatória para
prestigio da nossa classe.
Pela Justiça dos pontos de vista nêle apresentados e
pelo muito interesse que deve merecer aos Altos Represen
tantes da Nação, tudo quanto se relaciona com a vida
económica e industrial do nosso Paiz, estamos certos que
esse projecto merecerá toda a atenção de V. Ex.aa
Permitimo-nos contudo justificar mais detalhadamente
os motivos que nos levaram a um movimento, grave pela
sua significação moral e pelos prejuízos materiaes que nos
acarreta.
Não é a primeira vez que os estudantes de Engenharia
ou os Engenheiros portugueses correm em defesa do seu
nome, nem é Portugal o único país em que tal sucede ¡
um facto análogo se está dando presentemente em França,
onde uma lei de Novembro de 1923 estabelece severas pe
nalidades a quem usar titulo de profissão liberal que lhe
não pertença, e onde a regulamentação detalhada da pro
fissão de Engenheiro, está pendente do Poder Legislativo.
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Desde 1903 que os condutores do então Ministerio das
Obras Publicas, alegando a sua competencia na realisação
de diversos trabalhos sem a interferencia de engenheiros,
reclamavam para si o titulo de Engenheiros Auxiliares; e
essa ambição foi satisfeita pela reforma do Ministerio do
Comercio, aprovada por decreto n.° 7036 de 17 de Outu
bro de 1920.
Animados por essa victoria, os condutores do Ministe
rio do Trabalho, dirigiram em 25 de Dezembro de 1921,
uma representação ao Senhor Ministro do Trabalho, por
intermedio do Gremio Técnico Português, em que, ale
gando o criterio de egualdade e o facto de ser denomina
ção impropria e incaracteristica a de Condutores de Obras
Publicas, pediam para o seu nome o invejado aposto de
Engenheiros Auxiliares. A esta representação respondeu
uma outra da Associação dos Engenheiros Civis Portu
gueses, dirigida em Fevereiro de 1922 ao mesmo Senhor
Ministro e publicada juntamente com aquela na Revista
de Obras Publieas e Minas, n.° 625, de Maio de 1922, em
que se encerra um veemente protesto contra tal benese,
invocando todos os danos morais e materiais que ela acar
retaria para a classe dos Engenheiros Civis e, mais ainda,
mostrando quão capciosa era a pretensão de tal nome, fa
cilmente confundivel com o daqueles que usam de direito
o titulo simples de Engenheiro.
Mas nem só do lado dos velhos o titulo de engenheiro
tem incitado cubiças: também os novos, os alunos dos Ins
titutos Industriais, teem lançado para ele os seus olhares
maravilhados.
Já em Novembro de 1915 os alunos do Instituto Supe
rior Técnico foram obrigados a pedir, numa representação
ao Parlamento, a revogação da lei n.° 465 publicada no
Diario do Ooverno de 29 de Setembro e rectificada em 25
de Outubro daquele ano. Em 1924 voltaram novamente
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junto de Vós, ponderando-vos respeitosamente todos os
inconvenientes que resultariam da aprovação da lei 1638
de 23 de Junho de 1924 e, na ocasião presente, mais uma
vez teem de acolher-se sob a vossa justiça integra e impar
cial, para garantia dum direito que só a êles pertence.
Não os move qualquer resentimento por um beneficio
feito a outrem nem o receio dum confronto de competen
cia profissional; incita-os um acto de revoltante injustiça
que, por isso mesmo, além de os lesar moral e material
mente, afecta a vitalidade da Industria Portuguesa, o equi
librio da vida social e a propria legislação vigente.
Eis uma breve resenha dos principais ataques que tem
sofrido o invejado titulo de Engenheiro e agora, Senhores
Representantes da Nação, atentai nas razões que assistem
á causa dos alunos do Instituto Superior Técnico e que
estes respeitosamente passam a expòr-vos.
O art. 77.° do Decreto com força de lei n.° 5029 de 1
de Dezembro de 1918, que organisa o Ensino Industrial e
Comercia!, e o art. l.° do Regulamento do Instituto Indus
trial de Lisboa, aprovàdo por decreto n.° 5100 de 11 de
Janeiro de 1919, determinam taxativamente que os Insti
tutos Industriais “são destinados a m in istra r o ensino ne
cessário p a ra fo rm a r auxiliares de engenheiros, chefes de
in d u stria e condutores de trabalhos,,.

Por outro lado o art. 115.° do mesmo regulamento, es
tabelece que a comissão de Aperfeiçoamento do Ensino
" deverá fa z e r a pro pa gan da do ensino, m ostrando a s van
tagens que resultam para o p a ís da existencia de in dividu os
diplom ados com os cursos m edios in du stria is,,.

Os Institutos Industriais teem pois por missão, segundo
estabelece a sua lei orgânica, formar auxiliares de engenhei
ro, chefes de industria e condutores de trabalhos por se ter
reconhecido a vantagem da existencia de individuos assim
habilitados para a prosperidade e progresso das industrias-
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Admitamos, pois, numa primeira hipótese, que os alu
nos dos cursos medios industriais possuem uma prepara
ção muito acima da que lhes impõe o decreto n.° 5029.
Tal facto só mostraria que a Escola exorbitava da função
para que fôra criada, invadindo o âmbito das escolas su
periores com grave prejuizo para a indu tria nacional, e
nunca poderia constituir argumento para a defesa do titulo
de Engenheiro Auxiliar.
De facto, o desenvolvimento relativamente pequeno que
ainda hoje tem a Industria Portuguesa não lhe permite
absorver mais engenheiros (nem talvez tantos!) do que
aqueles que sáem das tres Escolas Superiores actualmente
existentes (Instituto Superior Técnico, Faculdade Técnica
do Porto e Escola Militar) e, sendo assim, os Institutos In
dustriais, na sua febre de produzir alunos ultra-habilitados,
e para mais com um um titulo bem soante, concorreriam
para aumentar o chômage com grave risco do equilibrio
social. Viriam a desaparecer assim os auxiliares de enge
nheiros e os condutores de trabalhos cuja existencia tão util
havia parecido ao legislador que os criou; haveria então sete
escolas formando engenheiros (Instituto Superior Técnico,
Faculdade Técnica da Universidade do Porto, Escola Militar,
Institutos Industriais de Lisboa, Porto e Coimbra, e Instituto
Profissional dos Pupilos do Exercito), e novas escolas de
veriam ser criadas para ministrar a individuos mais mo
destos os cursos medios industriais. E ainda seria preciso,
para não cairmos em maiores calamidades, que os alunos
destas novas escolas se não lembrassem de aspirar a um
titulo mais vistoso que o de condutor, deprimente e incaracteristico, segundo a representação do Gremio Técnico
Português, já atraz citada.
Mas a suposta hipótese de grande preparação scientifica dos alunos dos Institutos Industriais, não resiste á aná
lise mais grosseira. A comparação dos programas destas
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escolas com o do Instituto Superior Técnico, só por ironia
poderá fazer-se.
Não vão os alunos da Faculdade Técnica da U. do
Porto e do Instituto Superior Técnico tentar esse confronto
que facilmente resalta da comparação dos actuais regula
mentos: o do Instituto Industrial de Lisboa, aprovado pelo
já citado decreto n.° 5100, e o do Instituto Superior Técni
co, aprovado pelo decreto n.° 7727, de 6 de Outubro de
1921; acham suficiente frisar que os cursos medios indus
triais exigem, sobre o exame de instrução primaria, 8 ou 9
anos de estudo (4 da Escola Rodrigues Sampaio, ou 5 do
curso geral dos liceus — art. 23.° do Regulamento — segui
dos de 4 do Instituto Industrial) enquanto o curso superior
da sua Escola exige 6 anos, álêm do 7.° do Curso Com
plementar de Sciencias do liceu, o que prefaz um total
minimo de 13 anos, agravado pela exigencia dum exame
de admissão. (*)
E a prova do que afirmam encontra bases de sobra no
art. 15.° do Regulamento do Instituto Industrial de Lisboa,
em que se afirma que os cursos especialisados constituem
habilitação legal para a primeira matricula no Instituto
Superior Técnico ; quere dizer, os cursos medios industriais
estão organisados de fórma que os alunos que os comple
tem, ficam, sob o ponto de vista das suas habilitações lite
rarias e scientificas, em perfeita igualdade relativamente
aos alunos com o 7° ano do curso complementar de
sciencias dos liceus. Ora o estudo das Sciencias Positivas,
t 1) E s ta d ife re n ça ê a in d a m ais fla g ra n te p ela circunstancia d e n e m
to d o s os a lu n o s do9 In stitu tos In d u s tria is tere m le g a lm e n te o 5 . ° a n o d o
lic e u . A lg u n s d e le s , apenas c o m uns anos d e fre q u ê n cia d u m a escola
s e c u n d a ria , fa ze m n o p r o p r io In stitu to u m e xa m e c o rre s p p n d e n te à que le ,
e to d a a g en te sabe o q u e são estes exa m es, feitos fó ra d o liceu, c o m o
sim p les fim de le g alisar u m a situação c o m p r o m e tid a .
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e sobretudo das Sciencias Puras, é a oase fundamental da
educação do engenheiro. Assim o afirma a Conferencia
Internacional do Ensino da Matemática, reunida em Paris
em 1914, e assim o teem compreendido todas as escolas
categorisadas de engenharia do mundo.
O calculo infinitesimal, esse feracissimo corpo de dou
trina, envolve já hoje os mais elementares problemas de
todas as sciencias experimentais puras e aplicadas e o co
nhecimento das suas bases de fórma nenhuma poderá ser
dispensado àqueles que pretendem fazer no campo da en
genharia, qualquer coisa mais do que seguir o trilho roti
neiro de crónicos projectos eternamente repetidos, isto é,
àqueles a quem o titulo de engenheiro pertence de direito.
Ora os alunos dos Institutos Industriais teem, ao acabar
o seu curso, tanto tempo de estudo de matemática como
os alunos com o curso do liceu ; a sua preparação técnica
é fatalmente inferior á do Instituto Superior Técnico na
qualidade e na quantidade por falta de tempo e de prepa
ração scientifica, e, se admitirmos que o indice intelectual
medio é o mesmo em qualquer das escolas, é forçoso re
conhecer aos alunos dos cursos medios industriais uma
dose de conhecimentos notavelmente inferior.
E’ pois descabido, mais que descabido, absurdo, o titulo
de engenheiro auxiliar ; o titulo de engenheiro auxiliar é
fundamentalmente um titulo de engenheiro, (*) e, como
álêm disso, auxiliar é a designação que compete a todo o
engenheiro de verdade què não seja director ou chefe, é se
levado a concluir que longe de ser um titulo inconfundí
vel e mais preciso que os de condutor de Obras Publicas,
de Minas, etc. ele ocasiona confusões lamentáveis e san
ciona abusivamente uma situação ilegitima.
(>) Vidé Representação entregue pelo Conselho Escolar do I. S. T.
em 1924.
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E’ fácil prevêr que tais confusões hão-de crescer com
o tempo; o atributo auxiliar depressa caducará e então o
nivelamento será completo. E, o que é mais grave, é que
esse nivelamento se fará em movimento acelerado.
Quanto mais se fôr desvanecendo o respeito pelo titu
lo de engenheiro, tanto maior será o numero daqueles in
dividuos (de que já existe hoje uma percentagem elevada),
que sem curso nenhum passam a ter a designação orna
mental de engenheiro.
Titulo modesto e honroso lhe chamam! Como se podesse ser modesto um titulo que se pretende para osten
tação e como se podesse ser honroso aceitar o beneficio
duma legislação de favor !
E sobre tudo isto permanecem ainda as eternas e la
mentáveis confusões.
Que os engenheiros auxiliares, do Ministerio do Co
mercio não são engenheiros de verdade, estabelece-o o
art. 80.° do diploma que os criou (Decreto n.° 7036 de 17
de Outubro de 1920). Mas como gramaticalmente um en
genheiro auxiliar é engenheiro, sucede que nas comunica
ções oficiais em que ha necessidade de fazer referencia ás
categorias de funcionarios, aqueles aparecem incluidos,
como desejavam, na designação genérica de engenheiros!
*

*

*

Os alunos da Faculdade Técnica da U. do Porto e do
Instituto Superior Técnico acabam assim de expôr-vos as
razões que os levam a apelar para Vós. Julgam ter de
monstrado, sem necessidade duma dialéctica mais cerrada,
como os Institutos Industriais sairam da sua esfera de acção, desvirtuando os diplomas que os criaram e ferindo
os engenheiros pelas Escolas Superiores.
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E o ataque desses interesses vai por certo desmoralisar
os alunos dessas escolas pois que não existe uma profis
são, uma manifestação da actividade humana, por mais
subtil e espiritual que seja a sua essencia, que se não mo
va por estímulos de vária naturesa : o estimulo moral du
ma posição bem conceituada pela sociedade, o estimulo
material duma remuneração julgada suficiente como re
compensa do labor desenvolvido.
E atendendo a tudo o que deixam exposto, os alunos
da Faculdade Técnica da Universidade do Porto e do Ins
tituto Superior Técnico pedem a V. Ex.“ a aprovação da
proposta de lei do Ex.m0 Senhor Deputado Dr. Queiroz
Vaz Quedes.
Os alunos da Faculdade Técnica da Univers 'dade do Porto.
Os alunos do Instituto Superior Técnico.

Para completa elucidação sobre a justiça que aos assiste
lembramos o seguinte:
1. °) —Que o curso especial dos Institutos Industriais
constitui habilitação legal suficiente apenas para a matricula
no l.° ano do Curso Geral do I. S. T. (Art. 15.° do Regu
lamento do 1.1. L.) sendo portauto absolutamente equiva
lente ao curso dos Liceus.
2. °) —que a preparação matemática dos alunos do I.
S. T. é feita apoz o 5.° ano do liceu em 2 anos do curso
complementar de sciencias e em mais 3 anos do curso
geral do Instituto (ou das F. S. das Un.) nas cadeiras de
Matemáticas gerais (Al. sup; Geom. anal, e Trig. Esf.) Cal
culo infinitesimal (Dif. Int. e das Var.) Mecánica racional
(Geom. das massas, calculo vectorial, cinemática e dinamica) e ainda na cadeira bienal de Geométrica descritiva
estereotomia (I e II partes).
3. °) — Que a identidade de designação de algumas ca
deiras não implica como é obvio a identificação de pro
gramas.
4. °) —Que a Conferencia Internacional do Ensino da
Matemática reunida em Paris em Abril de 1914 reconheceu
a necessidade para os Engenheiros de uma preparação
matemática superior que só pode ser fornecida nas univer
sidades ou cursos Técnicos superiores equivalentes.

22

5. °) —Que em face do que fica exposto o desenvolvi
mento das cadeiras técnicas dos Institutos Industriais não
pode por forma alguma comparar-se ao das cadeiras com
idéntica designação do I.' S. T. ou da F. T. U. P.
6. °) —Que no numero das suas cadeiras técnicas e
com o fim de o fazerem realçar os alunos do 1.1. incluem
alem da Economia política e Contabilidade uma cadeira
bienal de Inglês (contada portanto 2 vezes) e uma cadeira
trienal de alemão (contada portanto 3 vezes).
7. °) —Que ainda que a preparação ministrada nos
Institutos Industriais se aproximasse da do I. S. T. e da
F. T. U. P. tal facto só mostraria que os I. I. exorbitavam
da função para que tinham sido criados falseando-a in
teiramente e conduziria ao resultado fantástico de ficarem
existindo em Portugal 8 Escolas formando engenheiros
(I. S. T.; F. T. U. P.; E. M.; I. S. A.; os 3 I. I. de Lisboa,
Porto e Coimbra, e o I. P. P. E.).
8. °) — Que nos quadros infra indicados se transcreve
apenas a reorganização dos cursos preparatorios e as ca
deiras só propriamente técnicas dos cursos especiais do
I. S. T. e do 1.1. L. tomados como exemplo.
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CURSO PREPARATÓRIO
INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL
DE LISBOA

—Curso geral dos Liceus.
—6.° ano dos Liceus :
—Matemática (aritmética racio
nal, algebra e geometria no
espaço).
—Física (Mecánica, Optica, Ca
lor).
—Química (leis e teorias quí
micas).
-Scieneia» naturais (Mineralo
gia, etc.
—Geografia.
-Lingua inglesa ou alemã.
7.° ano dos Liceus :
—Matemática (Algebra, Trigo
nometria, Geometria analíti
ca e Elementos de cálculo).
-Eisica (Elechicidade).
—Química (Orgánica).
—Sciencias naturais (Mineralo
gia, etc).
—Geografia.
-Lingua inglesa ou alemã.
—l.o ano do I. S. T.
—Matemáticas gerais (Algebra
superior Geometria analíti
ca, Trignometria E)
—Química geral e Elementos
de analise.
-Mineralogia e geologia.
—Desenho de construção civil.
-2 .° ano do I. S. T.
—Calculo diferencial e integral.
—Geometria descritiva 1.* par
te.
—Fisica industrial 1.* parte.
—Desenho de máquinas.
—3.° ano do 1. S. T.
—Mecánica racional (Geome
tria das massas, Calculo ve
ctorial, Cinemática, Dinámi
ca).
-Fisica industrial 2." parte.
—Topografia.
—Uma cadeira especial para
cada curso.

-C urso geral dos Liceus.
—1.° ano do I. I. L .
—Matemáticas elementares.
—Fisica geral e industrial 1.a
parte.
-Química geral e Elementar
An. l . a parte.
-Tecnologia.
—Desenho técnico.
-Lingua inglêsa.
—2.° ano do 1. I. L.
—Matemáticas gerais.
—Fisica geral e industrial 2 .a
parte.
—Química geral e elementos
de analise 2 .a parte.
—Mineralogia e geologia.
—Desenho técnico.
—Higiene geral e industrial.
—Lingua inglêsa.
—Lingna alemã.
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ENGENHARIA CIVIL

CURSO MEDIO
DE CONSTRUÇÕES
CIVIS E OBRAS
PUBLICAS

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL

Geometria descritiva II parte
Desenho arquitectónico
Materiais e processos gerais de
construção
Resistencia de materiais e estabi
lidade
2 anos
Estradas
Hidráulica geral
Teoria de maquinas
Construções civis
Caminhos de ferro
Hidráulica agrícola e urbana
Eletrotecnia geral
Astronomia geodésica e geodesia
superior
Pontes
Arquitectura
Trabalhos marítimos e fluviais
Geologia e paleontologia

Geometria descritiva e suas apli
cações
Topografia
Resistencia de materiais 2 anos
Pontes
Construção metálica e de Betón
armada
Construção de edificios
Hidráulica mecánica
Caminhos de ferro e túneis
Rios e portos de mar
Estradas
Elementos de mecánica racional

2S
ENGENHARIA QUIMICA

CURSO MEDIO DE IN
DUSTRIAS QUIMICAS

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL

Química geral
» inorgânica
» orgánica
» analítica
(3 anos)
» tecnológica
(3 anos)
Resistencia de materiais
Mineralogia esp. portuguesa
Electrotecnia geral
Metalurgia
(2 anos)
Teoria geral e desc. de maquinas
Construções e instalações indus
triais
Electroquímica e Electrometalur
g ia
Química fisica e radioquímica
Analises biológicas e bromatologicas
( 2 anos)
Analises industriais

Química geral
(2 anos)
Elementos de Mecánica
Teoria geral e Calculo de E. Maq.
Electrotecnia
Analise Química
Metalurgia
Industrias químicas e tecnologia
mecánica
Materias Primas e Mercadorias
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ENGENHARIA ELECTRO
TECNICA

CURSO MEDIO DE ELE
CTROTECNICA

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL

Desenho de maquinas
Elementos de maquinas (2 anos)
Resistencia de materiais
Termodinâmica
Tecnologia mecánica
Teoria de electricidade e corrente
continua
Oeradores de vapor
Hidrauliea geral
Maquinas de vapor
» térmicas
Corrente alternada
Medidas eléctricas e apli
cações de electricidade (2 anos)
Construções e instalações indus
triais
Electroquimica e electrometalur
gia
Construção de maquinas
eléctricas
(2 anos)
Construção de maquinas térmicas
Laboratorio de corrente continua
»
de medidas eléctricas
»
de corrente.alternada
Oficinas
(4 anos)

Topografia
Geometria descritiva
Resistencia de materiais
Materiais é processos gerais de
construção
Hidrauliea geral
Elementos de mecánica racional
Electrotecnia
(2 anos)
Hidrauliea mecánica
Teoria geral e descrição de ma
quinas
Oficinas
(4 anos)

i
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ENGENHARIA DE MINAS

CURSO MEDIO
DE MINAS

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL

Química inorgânica
» analítica
(2 anos)
Resistencia de materiais
Hidráulica geral — Maquinas hi
dráulicas
Mineralogia especialmente portu
guesa
Petrografía especialmente portu
guesa
Geologia e paleontologia portu
guesas
Electrotecnia geral
Jazigos minerais e aguas minerais
Exploração de minas (2 anos)
Metalurgia
(2 anos)
Teoria geral e desc. de maquinas
Construções e instai, industriais
Caminhos de Ferro
Estradas
Preparação de Minérios
Laboratório de Geologia
Analise de minérios
i

Mineralogia e geologia
Geometria descritiva
Topografia
Resistencia de materiais
Materiais e proc. gerais de cons
trução
Arte de minas—Jazigos
Elementos de mecánica racional
Analise química
Estabilidade de construções
Construções de edificios
Estradas
Caminhos de ferro e túneis
Metalurgia
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ENGENHARIA
MECANICA

CURSO MEDIO
DE MAQUINAS

INSTITUTO SUPERIOR
TÉCNICO

INSTITUTO INDUSTRIAL

Desenho de maquinas
Elementos de maquinas (2 anos)
Resistencia de materiais
Termodinâmica
Tecnologia mecánica
Teoria de electricidade, corrente
continua
Geradores de vapor
Construções e instalações indus
triais
Hidráulica geral
Maquinas de vapor
» térmicas
Corrente alternada
Caminhos de ferro
Turbinas
Construção de maquinas
térmicas
(2 anos)
Construção de maquinas eléctri
cas
Construção dc turbinas
Laboratorio de corrente continua
»
»
» alternada
Oficinas
4 anos

Geometria descritiva
Desenho de maquinas
Resistencia de materiais
Hidráulica geral Urbana e Agrí
cola
Materiais e processos gerais de
construção
Elementos de mecánica racional
Teoria geral e calculo de elemen
tos de maquinas
Hidráulica mecánica
Maquinas e geradores de vapor
Motores de explosão
Oficinas
4 anos

NOTA I — Lembramos que algumas cadeiras dos cursos médios Espe
ciais dos Institutos Industriais são professadas no curso geral
das Escolas Superiores.
NOTA II — Achamos oportuno transcrever aqui integralmente o projecto de lei apresentado pelo Ex.rao Sr. Deputado Dr. Quei
roz Váz Guedes antigo ministro do Comercio, que mais uma
vêz o afirmamos merece o nosso inteiro aplauso.

Ex.“ ° Sr. Presidente da Camara dos Deputados

Inúmeros atropelos se teem consumado para despres
tigio do titulo de Engenheiro cuja concessão deve ser
atributo exclusivo das Escolas Superiores de Engenharia.
A reforma do Ministerio do Comercio aprovada pelo
decreto N.° 7036 de 17 de Outubro de 1920 creou. vio
lando as prerogativas académicas o titulo de Engenheiros
Auxiliares com uma designação de categoria ocupada por
individuos que não eram Engenheiros, e á sombra desta
Uegalidade, a lei N.° 1638 de 23 de Junho de 1924 tornou
extensiva essa designação a todos os alunos dos cursos
médios industriaes.
As Escolas Agrícolas de Santarém e Coimbra concedem
aos seus alunos o diploma de Engenheiros Agrícolas; a
Escola Industrial Pedro Nunes em Faro, escola de ensino
elementar, estabeleceu nas suas cartas de curso o titulo de
Engenheiro Pratico; a Camara Municipal de Lisboa e
algumas emprezas particulares permitem-se agraciar com
o titulo de Engenheiros auxiliares alguns individuos dos
seus quadros técnicos.
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Considerando pois, que a repressão de taes arbitra
riedades representa um acto de inteira justiça e a desa
fronta de uma classe desrespeitada.
Considerando que a defeza do prestigio dos titulos
académicos se impõe para incitamento e consolidação na
nossa cultura scientifica.
Considerando que essa cultura é um dos esteios mais
fortes das nacionalidades.
Considerando que a selecção daqueles a quem deve
ser confiada a orientação da Industria Nacional é uma
garantia segura dum melhor aproveitamento das nossas
energias produtivas; tenho a honra de submeter á vossa
apreciação o seguinte projecto de lei:
Art.0 l.° — Sò poderão usar um titulo de Engenheiro os
individuos diplomados com um curso de En
genharia por Universidades ou Escolas Supe
riores de grau universitario nacionaes ou es
trangeiras.
§ único — São consideradas Escolas Superiores de Enge
nharia de grau universitario o Instituto Supe
rior iTecnico e o Instituto Superior de Agro
nomia.
Art.0 2.° —Ficam ao abrigo do disposto no Art.0 l.° os
individuos diplomados com os cursos.
— De Engenharia Militar pelas Antigas Escolas do
Exercito, de Guerra e actual Escola Militar.
— De Engenharia Civil e de Minas pelas Antigas
Escolas do Exercito e de Guerra, Academia
Politécnica do Porto e Escola de Engenharia
anexa á Universidade do Porto.
— De Engenheiro Agronomo pelo Antigo Institu
to de Agronomia.
— De Engenheiro Industrial, criado nos antigos
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Institutos Industriais e Comerciais de Lisboa e
Porto pela reforma ds ensino tenico de 1903.
— De Engenheiro Hidrógrafo pela Escola Naval
de Lisboa.
— Antigo curso de Engenheiro Construtor Naval
pela Escola Naval de Lisboa.
Art.0 3.° — Os individuos diplomados por Escolas Estran
geiras de Engenharia só poderão usar o titulo
de Engenheiro depois de devidamente autorisados pelos Conselhos Escolares das escolas
mencionadas no Art.0 l.°.
§ único — Os Conselhos Escolares mencionados neste ar
tigo deverão estabelecer prévio acordo para os
fins nele designados.
Art.0 4.° — Os individuos que infringirem o disposto na
presente lei ficarão incursos no § 2.° do Art.0
236 do Codigo Penal.
Art.0 5.° —Fica revogada toda a legislação em contrario
e em especial os decretos N.os 5627 e 5787
D D D de 10 de Maio de 1919 e a lei n.° 1638
de Julho de 1924.

