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UMA ccNOTiCIA, ESQUECIDA: 
0 ENSINO DA ECONOMIA NA AULA DO COMERCIO 

Jose Lufs Cardoso (*) 

I - Apresenta~io 

1. No dia 1 de Setembro de 1759 teve infcio o primeiro curso da Aula 
do Comercio, quatro anos depois da tunda<;:ao da Junta do Comercio, 
o rganismo seu tutelar e dinamizador. 

Com existencia formal ate 1844, a Aula do Comercio esta na origem 
de institui<;:oes de ensino que poderao hoje em dia reivindicar a legitimidade 
da sua heran<;:a. Entre elas figura, com Iugar de destaque, o Institute Superior 
de Economia; recordemos rapidamente porque. 

0 espa<;:o cientffico do actual ISE resulta da adapta<;:ao e reconversao 
dos cursos ministrados no ISCEF, de memoria recente, e no Institute Superior 
de Comercio que a este deu origem. A cria<;:ao do Institute Superior de 
Comercio (juntamente com o Institute Superior Tecnico) em 1911, deriva da 
desagrega<;:ao do Institute Industrial e Comercial de Lisboa fundado em 1869. 
Este Institute, por sua vez, absorveu o ensino comercial que se fazia na 
<<Sec<;:ao Comercial» (ou <<Escola do Comercio») do Liceu Nacional de Lisboa, 
c riado em 1844 que, finalmente, incorporou o ensino que se praticava na 
Aula do Comercio entao extinta. 

2. Provada a linhagem, que nao pode ser disputada. pelo ISE em 
exclusive, desde ja esclare<;:o que nao e esta a historia que agora me 
preocupa. Como tambem nao e a analise circunstanciada do funcionamento 
da Aula do Comercio durante o perfodo em que manteve a sua designa<;:ao 
de origem (1). 

Este artigo visa apenas chamar a aten<;:ao para um aspecto normalmente 
esquecido (ou deficientemente fundamentado) da actividade de ensino da Aula 
do Comercio, justamente aquele em que podera assentar uma justifica<;:ao, 
que nao seja meramente genealogica, da alegada, legftima e remota origem 
do ISE: na Aula do Comercio teve Iugar a primeira experiencia de ensino 
da economia no nosso pafs. Julgo poder concluir ser tal aspecto 
suficientemente importante para que se conceda relevo e consagre a memoria 
a uma institui<;:ao de ensino de que esta revista e, afinal, tributaria. 

(*) Assistente do ISE. 
(1) Ja no decorrer da prepara<;:ao deste artigo, live conhecimento da existencia de um livro 

que aguarda publica<;:ao, de autoria do Dr. Francisco Santana, que versa sabre a hist6ria da 
Aula do Comercio e que certamente sera a primeira abordagem global da vida desta institui<;:ao. 
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3. A hist6ria do ensino da economia em Portugal nao constituiu ainda 
objecto de uma investiga<;:ao sistematizada, sendo apenas possfvel colher, de 
trabalhos ja efectuados (2), informa<;:oes dispersas relativas a algumas 
experiencias pioneiras. E inquestionavelmente aceite, no entanto, que a 
institucionaliza<;:ao e a autonomiza<;:ao do ensino da economia no nosso pafs 
datam do segundo quartel do sEkulo XIX, nao obstante a existencia de 
esfor<;:os e projectos isolados que, na melhor das hip6teses, remontam a 
viragem do seculo. 

Apesar disso, convem nao esquecer que nos anos sessenla do sEkulo 
XVIII a economia polftica era ensinada no Terreiro do Pa<;:o a alunos que 
tinham como motiva<;:ao principal frequentar uma escola que os habilitasse 
para o desempenho de cargos administrativos e onde pudessem aprender a 
arte do neg6cio mercantil. E possfvel extrair tal conclusao a partir da leitura 
das li<;:oes manuscritas de Alberto Jaqueri de Sales de que e de quem me 
irei ocupar. Antes de o fazer, porem, importa fornecer alguns dados 
pertinentes para a compreensao global do funcionamento da Aula do 
Comercio. 

II - Funcionamento e estrutura da Aula do Comercio 

1. A funda<;:ao da Aula do Comercio estava contida, em embriao, no acto 
que em Setembro de 1755 instituiu a Junta do Comercio. No capitulo xv1 dos 
Estatutos da Junta, dizia-se explicitamente que: «Porque a falta de 
arrecada<;:ao de livros, redu<;:ao de dinheiros, de medidas e de pesos, 
inteligencia de cambios e das mais partes que constituem ·um perfeito 
negociante, tem sido de grande prejufzo ao comercio dcstes reinos, se deve 
estabelecer por esta Junta uma Aula ( ... )» (3). 

Desta forma, entendia-se que o cumprimento integral das fun<;:oes por 
parte da Junta exigia uma forma<;:ao (que competiria a Aula do Comercio 
assegurar) que tornasse viavel o exercfcio de todas as tarefas relacionadas 
com a administra<;:ao dos organismos directa ou indirectamente seus 
dependentes. 

Nos estatutos fundadores da Aula do Comercio fixam-se as normas e 
condicionantes relativas a matrfcula dos alunos, sendo estes classificados em 
numerarios e supranumerarios, define-se e enquadra-se a actividade a ser 
desenvolvida pelo lente da Aula, estipulam-se regras relativas a dura<;:ao e 
horario do curso, especificam-se as materias que deveriam ser estudadas: 
aritmetica, pesos e medidas, cambios, seguros e escritura<;:ao comercial (pelo 
metoda das partidas dobradas). 
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2. Ao contrario do que a fixactao estatutaria dos aulistas «de numero» 
podera fazer crer (inicialmente 20, a partir do 3. o curso, 25), o volume de 
praticantes inscritos na Aula do Comercio ao Iongo dos seus diferentes cursos 
revela a existencia de uma consideravel procura do tipo de ensino af 
ministrado. Tomando como exemplo os dez primeiros cursos, e conforme se 
podera ver pelo quadro n. o 1, o numero de inscritos ultrapassa em larga escala 
os numerarios seleccionados mediante a escolha, «de entre os bans e os 
melhores, dos mais perfeitos e alguns mais pobres» (4

). Perfeictao e pobreza 
sao os criterios justificativos do direito a percep9ao de emolumentos que, 
em observancia do 4. o paragrafo dos estatutos da Aula do Cornercio, 
deveriam contribuir para «animar os que tiverem meios e sustentar os que 
deles carecerem para a sua subsistencia» (5). 

QUADRO N. o 1 (6) 

Data NUmero NUmero 
Curse 

de inicio 
de alunos de cartas 

matriculados de aprovac;:ao 

1. 0 . 1- 9-1759 61 30 
2.0 . 11- 7-1763 109 52 
3. 0 . 11- 6-1767 288 161 
4.0. 15- 2-1771 207 
5. 0 ~. 21· 8-1776 307 87 
6. 0 . 1-10-1783 193 80 
7.o . 1- 6-1787 215 152 
8. 0 . 3-11-1790 188 
9.o . 10· 1-1792 174 

10. 0 . 10-11-1794 154 96 

Assinale-se, no entanto, que dos alunos inscritos, apenas metade, em 
media aproximada, completa os tres anos de aprendizagem exigidos para a 
obtenctao de carta de aprovactao que permitiria acesso privilegiado ao 
desempenho de determinados cargos publicos (se bem que o numero de 
provimentos de aulistas exceda, par vezes, o numero de aprova96es). Mas a 
questao central que a este prop6sito importa colocar, e a de saber ate que 
ponto a estrutura de funcionamento da Aula do Comercio estava capacitada 
para absorver e se adaptar a excessiva procura dos seus servi9os. 

(4) AHMOP- Ministerio do Reina, livro 3. o, fl. 87 v. o 
(5) Estatutos da Aula do Comercio, p. 2. 

(6) Fontes: ANTI- Junta do Comercio, livro 328; ASLPM - Livros de matrfcula da Aula 
do Comercio. No caso das cartas de aprova<;:il.o, a confronta<;:il.o das duas fontes nem sempre 
e isenta de contradi<;:oes. Para os 6 primeiros Cursos, registei os dados do ANTI; para os outros, 
os numeros foram deduzidos de elementos de anota<;:il.o f)iesentes nos Livros de Matrfcula do 
ASLPM. 
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3. Perante o consideravel aumento de inscric,;oes entre o 1. o e o 3. o 

cursos, fez-se de imediato sentir a necessidade de desdobrar o ensino das 
materias curriculares. Em 1767, no infcio do 3. o curso, foi nomeado um 
substitute do lente (que era entao Alberto Jaqueri de Sales) cuja func,;ao era 
a de «repetir de tarde as lic,;oes que dava o lente de manha e suprir as 
continuadas faltas que necessariamente [o lente] ha-de fazer par se achar 
par outra parte ocupado nas diferentes inspecc,;oes que V. Magestade lhe tem 
incumbido» (1). No infcio do 4. o curso, as aulas passaram a ser 
acompanhadas par dais ajudantes; o lente e o seu substitute continuavam 
a ser responsaveis pela leitura das «postilas», competindo aos ajudantes a 
tarefa das «decurias». Numa linguagem mais proxima da nossa realidade, 
podemos dizer que se tratava de uma especie de desdobramento entre aulas 
teoricas e praticas, garantindo aos alunos melhor acompanhamento das lic,;oes, 
«vista que, desta sorte, se punham em pratica as mesmas lic,;oes que os ditos 
discfpulos haviam ja postilado e ouvido explicar, as quais, firmadas com 
diferentes argumentos, nao so mais brevemente se compreendiam, mas 
tambem com maior facilidade e seguranc,;a se recomendavam a memoria» (8). 

Estas diligencias sao reveladoras, sem duvida, do esforc,;o de adapta9ao 
par parte do organismo responsavel pelo funcionamento da Aula, perante a 
circunstancia de um maior fluxo de inscric,;oes. Mas duvidas nao existem 
tambem quanta as inevitaveis perturbac,;oes provocadas par tal movimento de 
entradas. Um dos sintomas de que se podera fazer usa, reside nas frequentes 
chamadas de atenc,;ao da Secretaria da Junta do Comercio ao lente da Aula, 
tendo par incidencia a indisciplina e os atropelos as boas ordens cfvica e 
moral (9). 

A esta preocupac,;ao em garantir «sisudeza, gravidade e estudo», nao e 
certamente estranha a grande heterogeneidade etaria do corpo discente da 
Aula, o que possivelmente constituiria a principal fonte de atribulac,;ao e 
desassossego. A titulo de curiosidade refira-se que no 11. o curso se inscreveu 
um aluno de 6 anos e que no 6. o curso se inscreveu um de 44 anos! Sao 
excepc,;oes, e certo, uma vez que a populac,;ao escolar se fixava 
maioritariamente entre os 14 e os 20 anos (se bem que um numero 
consideravel de alunos figurasse em todas as idades compreendidas entre 
os 12 e os 30 anos); mas nem par isso deixam de ser excepc,;oes 
significativas (1°). 

(?) AHMOP- Ministerio do Reina, livro 7. o, fl. 15 v. o 

(8) AHMOP- Ministerio do Reina, livrq 8. 0
, fl. 60. 

(9) Curiosa assinalar, a prop6sito, que desde 1762 que havia sido institufda a presenva 
de um vigilante, cuja missao era executar as castigos que o lente ordenasse, a lim de que 
«pelo temor ao castigo se conseguisse aquela quietaQao, sossego e aplicavao que nos Estatutos 
se recomendaram aos seus assistentes» (ANTI- Junta do Comercio, livro 6. 0 de Registo Geral, 
fl. 46 V. 0

). 

(10) 0 estudo da composivao etaria dos aulistas, aqui extremamente condensado, foi feito 
com base nos registos de matrfcula dos rliferentes cursos (ASLPM). 
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Pelo que fica dito, serei levado a concluir que a resposta que e dada 
pela Aula, em termos de adapta9ao da sua estrutura de funcionamento a 
crescenta procura de frequencia, nao se revela inteiramente capaz de 
absorver os problemas praticos que resultam do simples facto de os alunos 
serem muitos e muito diferentes serem as suas idades; nao sendo de 
estranhar, par isso, que nos documentos consultados avulte uma sistematica 
preocupa9ao com questoes de ordem disciplinar e regulamentar (1 1

). 

4. Nao se conclua, das considera96es sugeridas, que o funcionamento 
da Aula do Comercio foi um fracasso au que, mais brandamente, pouca 
conformidade revelou face aos prop6sitos da sua cria9ao. Elementos existem 
que confirmam a sua grande relevancia como institui9ao de ensino media, 
vocacionada para a concessao de um conhecimento tecnico directamente 
aplicavel a domfnios de ac9ao concretes. Antes da referencia a tais resultados 
praticos, que no fundo constituem o mais importante elemento de legitima9ao 
de um processo de aprendizagem, uma interroga9ao se impoe, pela sua 
pertinencia: que grupos sociais alimentavam a frequencia da Aula do 
Comercio? 

A consulta dos livros de registo de matrfculas dos alunos, nos diferentes 
cursos em que e feita referencia ao nome e profissao dos pais, permite 
alinhar, de forma agregada, uma resposta a pergunta formulada, conforme 
ilustra o quadro n. o 2. A extrema dispersao de profissoes presta-se a 
constru96es de varia tipo, e a sua agrega9ao em tipos significativos peca, 
necessariamente, pela ausencia de informa9ao complementar. Dado o ambito 
do presente artigo, apenas procurarei construir grupos profissionais que de 
algum modo possam sugerir a existencia de diferentes nfveis de estratifica9ao, 
a que correspondem diversas formas de participa9ao, integra9ao e prestfgio 
social. 0 seu escalonamento no quadro nao pretende ·significar qualquer tipo 
de hierarquiza9ao social. 

A simples leitura do quadro e suficientemente conclusiva. Permito·me 
apenas destacar o facto de o predomfnio do grupo dos grandes comerciantes 
tender gradualmente a diminuir e estar Ionge de deter exclusividade, como 
apressadamente se poderia pensar (por dedu9ao semantica da designa9ao 
da Aula de Comercio); e de real9ar tambem o peso relativo dos empregados 
publicos medias, por razoes que se prendem com a propria fun9ao e 
objectives de forma9ao da Aula. 

5. Outro problema que me parece da maior importancia discutir, a 
prop6sito desta composi9ao social dos aulistas, e o de saber em que medida 
os tres (ou par vezes mais) anos de pratica lectiva poderiam constituir um 
instrumento de modifica9ao da estrutura original de estratifica9ao, assente 
na profissao/actividade paterna. 

( 11) Particularmente interessante, neste dominic, e o pormenorizado regulamento posto em 
vigor no inicio do 4. 0 curso e elaborado pelo lente Alberto Jaqueri de Sales [BPE- C6d. CIX 
(1-10), n. o 24]. 
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CD 
N QUADRO N. 0 2(12) 

2. 0 curse 3. o curse 5. o curse 11. 0 curse 

NUmero Percen- NUmero Percen- NUmero Percen-
NUmero 

Percen-
1agem tag em tag em tag em 

Grandes comerciantes . 40 37 87 31 56 25 49 28 
Pequenos comerciantes . 2 9 7 6 
Artesaos e fabricantes . 24 22 52 19 30 13 22 13 
Agricultores . 1 5 5 

Empregados publicos superiores 11 10 26 9 15 7 7 4 

Empregados publicos medias 14 13 54 19 53 23 43 24 

Empregados publicos inferiores 8 7 10 4 15 7 8 5 

Empregados de particulares . 2 8 5 

Bachareis, letrados, etc. 5 5 11 4 24 10 16 9 

Militares. 3 7 7 4 

Outros 2 20 7 13 

Total 109 279 227 178 
--

(12) Fontes: ANTI- Ministerio do Reina, M. o 61 O; ASLPM- Livros de matrlcula da Aula do Comercio. 

13. 0 curse Media 
-

NUmero Perc en- Percen-
tagem tag em 

16 24 28,8 
2 3,0 

12 18 16,3 
2 1,5 
5 7 7,4 

13 19 20,6 
3 5 5,1 

1,7 
7 10 7,3 
3 2,8 
5 5,5 
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lnfelizmente, os dados objectivos que os arquivos fornecem nao permitem 
grande rigor analitico relativamente a actividade concreta desenvolvida pelos 
individuos que frequentaram a Aula. Apesar disso, as anota<;:oes que nos livros 
de matricula do 3. o e 5. o cursos sao feitas em rela<;:ao, respectivamente, a 
69 e a 61 alunos que obtiveram carta de aprova<;:ao, permitem construir a 
estrutura de «saidas profissionais» que consta do quadro seguinte: 

OUADRO N. 0 3 (13) 

3. 0 curso 5. o curso Media 
-

Percen- Percen- Percen-
NUmero tagem 

NUmero tagem tag em 

Actividades de comercio . ... 15 21 10 16 19,2 

Actividades de escrituraQao e contabilidade 34 50 34 56 52,3 

EmigraQao (Brasil e india). 11 16 16 26 20,8 

Outras (serviQOS militar e religiose) . 9 13 1 2 7,7 

Total . 69 61 

Ja atras assinalei que, em media, apenas metade dos alunos inscritos 
obtem carta comprovativa de frequencia e aprendizagem efectivas. Apesar 
de as percentagens que figuram no quadro n. o 3 nao corresponderem a 
globalidade dos alunos aprovados, julgo que elas podem ser invocadas com 
caracter de amostra pertinente daquilo que e o universo profissional dos 
aulistas. A conclusao que imediatamente ressalta e a de que o ensino 
ministrado na Aula se consubstancia essencialmente na forma<;:ao pratica e 
tecnica de um corpo de funcionarios administrativos e contabilistas. 

Admitindo a validade da amostra aqui considerada, parece lfcito afirmar 
que o tipo de ensino oferecido pela Aula do Comercio nao favorece 
primordialmente o grupo social que manifesta e concretiza, em termos de 
inscri<;:ao, maior procura. Quer isto dizer que os filhos de homens de neg6cio 
e de grandes mercadores se matriculam com alguma displicencia, nao 
chegando a concluir o seu curso (na medida em que seja aceite a 
impossibilidade de uma mobilidade social no sentido da perda de prestfgio 
que corresponderia ao abandono da actividade enraizada em la<;:os familiares). 
Antes do abandono, todavia, alguma aprendizagem sera necessaria, seja por 
vontade sentida de um aperfei<;:oamento tecnico exigido pela crescente 
dimensao e complexidade das opera<;:oes comerciais, seja por disposi<;:ao legal 
que a tal os obrigasse. Neste sentido, a Carta de Lei de 30 de Agosto de 
1770 e claramente imperativa, ao estabelecer a obrigatoriedade de frequencia 
da Aula do Comercio por parte dos filhos de comerciantes (1 4). 

(1 3) Fontes: ASLPM - Livros de matricula da Aula do Comercio. 
(14) Carta de Lei de 30 de Agosto de 1770. 
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Mas o que este diploma acima de tudo regula e a obrigatoriedade de 
servic;:os publicos de administrac;:ao, escriturac;:ao e contabilidade mercantis 
serem prestados par indivfduos que tivessem dado provas de competencia 
e capacidade para o exercfcio de tais func;:oes. A Aula do Comercio era o 
crivo institucional que permitia filtrar e testar tais predicados; e um breve 
relance de olhos pela documentac;:ao do Erario Regia e da Junta do Comercio, 
ou da contabilidade das fabricas suas dependentes e de casas comerciais 
particulares, par exemplo, permite confirmar a presenc;:a de aulistas que 
SOUberam fazer jus a instituic;:ao que OS formou. 

6. Este conjunto de anotac;:oes referentes ao funcionamento e objectives 
de formac;:ao da Aula do Comercio, permite enquadrar o tema que de infcio 
anunciei: o ensino da economia praticado pioneiramente por esta instituic;:ao, 
nascida no perfodo de maior vitalidade da governac;:ao pombalina. 

Ill - A Noticia Geral do Comercio e o seu autor 

1. 0 primeiro lente da Aula do Comercio foi Joao Henrique de Sousa 
e da sua actividade docente existe soberana prova documental: trata-se da 
Pratica do Comercio ou Li<;oes da dita Aula do Comercio que principiou em 
o 1 o de Setembro de 1759, ditadas pelo lente Joao Henrique de Sousa (1 5}. 

Estas lic;:oes dividem-se em tres partes fundamentais: 

1. a Elementos de aritmetica (50 fls.); 
2. a Elementos de geometria (1 0 fls.); 
3. a Arte da escritura dobrada (326 fls.). 

As duas primeiras partes, que incluem ainda um apendice aut6nomo de 
88 exemplos de aplicac;:ao, sao obviamente de menor relevo que a parte 
substancial das lic;:oes cujo objecto e o sistema de contabilidade par partidas 
dobradas, e que inclui varias exemplificac;:oes da feitura dos livros (borrador, 
diario e de razao) e da elaborac;:ao de balanc;:os. 

0 magisterio de Joao Henrique de Sousa foi de curta durac;:ao; ainda 
antes de se completar o trienio correspondente ao 1. o curso da Aula, era 
nomeado para um cargo de escrivao da tesouraria-mor do Erario Regia, criado 
em 1761. Em Janeiro de 1762, o Iugar de lente da Aula passa a ser exercido 
par Alberto Jaqueri de Sales (1 6}, que vai permanecer nesse cargo ao Iongo 
de 22 anos consecutivos. Este homem, nascido em 1731 na Sufc;:a e 
naturalizado portugues em 1758 ap6s renuncia a religiao calvinista, foi sem 

(15) Destas lic;:oes manuscritas apenas se conhece um exemplar que se conserva na 
Biblioteca da Escola Veiga Beirao. 

(16) ANTI- Junta do Comercio, livro 5. o de Registo Geral, fl. 136. 
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duvida o principal responsavel pela configura<;:ao da estrutura curricular da 
Aula do Comercio, e a ele pertencem as li<;:oes onde julgo ser possfvel 
encontrar razao de sobra para justificar a oportunidade deste artigo. 

2. A colabora<;:ao de Jaqueri de Sales com a Junta do Comercio teve 
infcio em Novembro de 1760, altura em que foi nomeado para «exame das 
contas pertencentes ao contrato geral do tabaco na reparti<;:ao da cidade do 
Porto» (17). Para alem do cargo de lente que formalmente exerceu entre 
1 762 e 1784, A. Jaqueri de Sales fez parte da direc<;:ao da Real Fabrica de 
Sedas, a partir de 1771 (1 8), e foi fiscal de fabricas de laniffcios na Covilha 
e Fundao. 

Apesar de ter sido agraciado com a merce do Habito da Ordem de Cristo 
em 1770 (1 9 ) e de ter sido generosamente subsidiado pela Junta do 
Comercio pela tradu<;:ao do Dicionario de Comercio, de Savary (2°), o final da 
sua carreira publica nao deixa de levantar algumas suspeitas quanta ao 
estado de desgra<;:a e descredito em que porventura tera cafdo. 0 primeiro 
sintoma surge em Maio de 1783, em que a amea<;:a de suspensao do 
ordenado e argumento invocado pela Junta do Comercio para que Jaqueri 
de Sales apresse a abertura do 6. o curso da Aula (21). 

Em Outubro de 1784 e-lhe comunicada a decisao de aposenta<;:ao tomada 
pela Junta, com a alega<;:ao de razoes aparentemente devidas a doen<;:a, mas 
em que transparece uma tenue acusa<;:ao de «nao deixar ao arbftrio dos 
substitutes a livre direc<;:ao e governo [da Aula]» (22). Acusa<;:ao que se 
adensa quando, na proposta para a sua substitui<;:ao, a Junta invoca a «falta 
de regularidade e exactidao que tem havido nas li<;:oes da Aula do 
Comercio» (23). Acusa<;:ao esta que esclarece e ajuda a compreender a 
recusa de privilegio de impressao da sua Notfcia Geral do Comercio, a que 
em breve me referirei. 

Tenha ou nao havido descredito deste homem, cujo legado impressa se 
circunscreve a dois discursos de circunstancia e pompa pronunciados na 
abertura dos 4. o e 5. o cursos da Aul.a, e cuja obra manuscrita se materializa 
na Notfcia Geral e na ja citada tradu<;:ao do Dicionario de Comercio, de 
Savary, tenha ou nao havido descredito, dizia, deste homem que morre em 

(17) Idem, ibidem, livro 4. 0 de Registo Geral, fls. 306 v. 0 e 307. 
(18) Idem, ibidem, livro 10. o de Registo Geral, fls. 92 e 183. 
(19) ANTI- Ministerio do Reina- Decretos, pasta 18 (n. 0 29). 
(20) Digo generosamente porque, sendo de 1000$000 o montante anual do seu ordenado 

a partir de 1770, em 1780 recebeu 1384$620 pela dita traduc;:ao (ATC- ER 4298, fl. 192). 
(21) ANTI- Junta do Comercio, livro 18. 0 de Registo Geral, fl. 139 v. 0 

(22) Idem, ibidem, livro 19. o de Registo Geral, tis. 93 e 93 v. o e AHMOP- Ministerio do 
Reina, livro 9. 0

, tis. 6 e 6 v. 0 

(23) ANTI- Junta do Comercio, livro 19. o de Registo Geral, fl. 132 v. o 
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Janeiro de 1791 (24}, o que e certo e que o seu apostolado de _lente marcou_ 
de forma indelevel o ensino ministrado na Aula do Comercio ate ao final da 
sua existencia. 

0 texto das suas li<;:oes foi apropriado e plagiado, com ligeiras 
reformula<;:oes, em pelo menos uma obra impressa, sem que o seu nome seja 
lembrado (25}. Dessas li<;:oes conservam-se varias c6pias manuscritas, numa 
das quais, certamente legado de um aulista, figura a significativa data de 
1810 (26}, o que e clara indfcio de continuidade na sua ministra<;:ao. 

Mas vejamos mais de perto a hist6ria e conteudo das li<;:oes, de que 
agora a Biblioteca do ISE possui um exemplar, tanto quanta sei, o unico em 
que o seu autor esta explicitamente referido. 

3. A postila de Alberto Jaqueri de Sales desenvolve materias que nao 
tin ham merecido a aten<;:ao do 1. o lente Joao Henrique de Sousa (apesar de 
estarem explicitamente referidas nos estatutos) e exclui os assuntos que este 
havia privilegiado (aritmetica e contabilidade) (27}. 

Conforme se pode constatar pelo fndice que adiante se reproduz (28}, as 
li<;:oes de Jaqueri de Sales obedecem a uma divisao entre materias de 
forma<;:ao geral e conteudo te6rico, passe o eufemismo, e materias 
de informa<;:ao especffica e conteudo pragmatico. Do primeiro tipo sao 
claramente as li<;:oes 1 a 6, 9 e 16, do segundo tipo sao quase sempre todas 
as outras. 

E justamente em rela<;:ao as de primeiro tipo que me parece possfvel 
concluir a existencia de elementos de ensino que directamente se prendem 
com no<;:oes de economia, no<;:6es estas obviamente moldadas pela 
mentalidade mercantilista que domina o infcio da sua lecciona<;:ao. Tendo em 
aten<;:ao as caracterfsticas deste perfodo da hist6ria do pensamento 
econ6mico, nao se poderia exigir um tratamento sistematizado de uma ciencia 
ainda em busca da defini<;:ao inequfvoca do seu objecto; dadas as 
caracterfsticas que moldam a propria Aula e os seus objectivos de ensino, 
muito menos se poderia exigir em termos de autonomiza<;:ao curricular dos 
elementos dispersos que configuram a matriz das preocupa<;:oes econ6micas 
mercantilistas. Mas e curiosa como essas preocupa<;:oes figuram como 
elemento-chave das li<;:oes que Jaqueri de Sales iniciou no ano de 1762. 

4. 0 conteudo doutrinario mercantilista da Notfcia Geral do Comercio 
e imediatamente apreendido pela leitura das passagens que adiante se 

(24) V. Santana (1974). 
(25) Trata-se da obra de Mendonc;:a (1817). 
(2f?) BNL- Reservados, Cod. 7010. 
(27) Para aquisic;:ao de conhecimentos nestas materias os alunos utilizavam traduc;:oes 

impressas de tratados: 
(28) v. p. 103 na secc;:ao «Antologia» desta revista. 
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t ranscrevem. Procurando sintetizar esse conteudo, sugiro a sua arruma<;:ao 
nos seguintes t6picos: 

a) A economia de qualquer pafs tem por eixo dinamizador o 
comercio. 0 termo comercio e inclusivamente usado numa 
acepc;:ao que o torna extensive aos diferentes sectores da 
actividade produtiva; para o comercio tudo conflui, e o comercio 
que a tudo da movimento e vida (lic;:ao 1. a); 

b) 0 desenvolvimento do comercio externo, e a consequente 
obtenc;:ao de uma situac;:ao vantajosa da balanc;:a comercial, 
constituem a principal garantia da opulencia e riqueza relativas 
de um Estado. 0 ouro e a prata que afluem no seu interior, ou 
que ai se conservam, sao os signos dessas riqueza e opulencia, 
e o object iva de qualquer. Estado que se deseje poderoso e o 
de aumentar o volume dos signos (lic;:ao 1. a); 

c) A prossecuc;:ao de tal objective exige o desenvolvimento de um 
conjunto de polfticas centradas na restric;:ao, quer a exporta<;:ao 
de materias-primas e bens essenciais, quer a importac;:ao de 
produtos manufacturados essenciais ou superfluos (lic;:ao 1. a); 

d) Para alem das medidas meramente alfandegarias, outras polfticas 
urge promov~r. avultando as que se prendem com a 
regulamentac;:ao, incentive e protecc;:ao da actividade 
manufactureira. Neste domfnio, e ainda de destacar a 
necessidade de uma polftica de prec;:os que torne os bens 
manufacturados competitivos no mercado externo; para tal e 
indispensavel a manutenc;:ao dos salarios a um nfvel baixo 
(lic;:ao 3. a); 

e) Condic;:ao determinante da eficacia da protecc;:ao alfandegaria e 
do exito do proteccionismo manufactureiro, e a manutenc;:ao de 
um sistema de controle das col6nias que simultaneamente 
constituem fonte de materias-primas e mercado de produtos 
manufacturados na metr6pole (lic;:ao 9. a). 

Alem deste conjunto de receitas econ6micas tipicamente mercantilistas, 
Jaqueri de Sales reflecte ainda sabre dais problemas dignos de menc;:ao: o 
primeiro diz respeito aos inconvenientes de uma localizac;:ao manufactureira 
centralizada e circunscrita as grandes cidades (lic;:ao 3. a); o segundo refere
·se a sua (modesta) tentativa de teorizac;:ao das causas, origem e medic;:ao 
do valor dos bens (I ic;:ao 16. a). 

5. As noc;:oes econ6micas que Jaqueri de Sales divulga sao merecedoras 
do aval implfcito que ·a polftica econ6mica pombal ina lhes concede e 
contribuem para a formac;:ao da mentalidade do comerciante e funcionario 
administrative que tem a seu cargo a escrita e a contabilidade do neg6cio. 
0 ensino praticado na Aula do Comercio preenche, assim, a nobre func;:ao 
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de armar, do ponto de vista ideol6gico, os indivfduos que directa ou 
indirectamente protagonizam os domfnios insondaveis da actividade mercantil. 

«( ... ) Nos escrit6rios dos negociantes e que na realidade se disputam 
os cambios das batalhas e navegac;ao dos mares», dizia Jaqueri de Sales 
na abertura do 4. o curso da Aula do Comercio (29). Acrescentaria agora que, 
para isso, e imprescindfvel que nesses escrit6rios se conhec;am e defendam 
as razoes que legitimam tal asserc;ao. 

A mentalidade do contabilista e comerciante portugues que cursou a Aula 
esta iniludivelmente impregnada de um cunho mercantilista. Querera isto dizer, 
todavia, que tal concepc;ao prevalece sempre na sociedade portuguesa ao 
Iongo do tempo de existencia da Aula do Comercio? Esta a questao que 
escolhi para encerrar este texto que e tambem um pretexto e um convite 
para a leitura dos excertos das lic;oes de Jaqueri de Sales. 

6. Duas vezes, pelo menos, tentou Jaqueri de Sales obter autorizac;ao 
e privilegio para a impressao da sua postila. Se na primeira vez, em Janeiro 
de 1768 (3°), a Junta do Comercio fez ouvidos de mercador, na segunda, em 
Maio de 1783, emite o seu parecer de modo bem significative, que passo 
a transcrever: 

A Junta ( ... ) manda participar a V. Merce que nao aprova o 
metoda da postila que ultimamente lhe apresentou para o usa dos 
praticantes da Aula do Comercio, par nao se achar desempenhado 
o plano que lhe propos; e em consequencia do referido tem 
determinado que no princfpio do mes de Julho proximo seguinte, 
no dia que novamente lhe for declarado, se hao·de abrir as lic;oes 
da mesma Aula, na qual outrossim determina que se ensine e 
explique a aritmetica pela traduc;ao impressa do tratado de Bezout, 
ensinando·se depois a escritura dobrada e os mais objectos que se 
tem ditado nos trienios antecedentes pela mesma postila que se 
praticava, sabre o que ficara V. Merce de acordo para tamar nesta 
conformidade as disposic;oes necessarias ( ... ) (31

). 

Nas vesperas da sua aposentac;ao, Jaqueri de Sales recebia assim o 
implacavel veredicto do seu descredito. Desta atitude da Jurita, viria Jacome 
Rattan a fazer pleito de homenagem a integridade do ofendido e de acusac;ao 
a incompetencia dos seus censores (32). Todavia, e como ja tive 
oportunidade de referir, as instruc;oes da Junta nao terao tido rigorosa 
aplicac;ao, dados os elementos circunstanciais que confirmam a presenc;a 
manuscrita e impressa (a revelia do verdadeiro autor) das lic;oes de Jaqueri 
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(31) Idem, ibidem, livro 18. o de Registo Geral, fls. 152 v. o e 153. 
(32) V. Ratton (1920, 2.• edi<;:ao), § 61. 0 



e, assim, a continuidade de apresentac;:ao do seu metoda e conteudo de 
ensino. 

· Mas a interpretac;:ao que me parece legftimo formular, com base no aviso 
acima transcrito, e a de que ele constitui um sintoma das influencias que 
as novfssimas correntes do pensamento econ6mico de entao poderiam 
exercer sabre a mentalidade esclarecida de uma elite intelectual portuguesa 
que ao Iongo do reinado de D. Maria I vai estabelecer os primeiros esforc;:os 
de rE)flexao econ6mica seria sabre as caracterfsticas da sociedade portuguesa 
de antigo regime; refiro-me aos autores que viriam a dar corpo e forma aos 
cinco volumes das Mem6rias Econ6micas, publicadas pela Real Academia das 
Ciencias de Lisboa a partir de 1789. 

Em alguns dos autores que colaboram nestas mem6rias, bern como em 
outros que escrevem autonomamente, transparece a influencia das 
concepc;:oes fisiocraticas e, implicitamente, a denuncia do sistema mercantil. 
Pouco tempo depois, e ja a influencia da bfblia da ciencia econ6mica, dada 
a estampa par Adam Smith no ana da grac;:a de 1776, que passa a incorporar 
o discurso dos autores que mais significativamente moldam o pensamento 
econ6mico portugues do 1. o quartel do seculo XIX. 

Apesar destas fontes de inspirac;:ao, o ensino da Aula do Comercio 
continua vinculado a ideais e praticas que a ciencia econ6mica nascente 
procurava menosprezar, sobretudo devido a sua estrita obediencia a projectos 
de acc;:ao polftica, facto este que inviabilizaria a configurac;:ao cientffica de 
uma disciplina feita escrava de um poder soberano. 

0 ensino da economia em Portugal, naquilo que ainda tern de sincretico 
e pouco fundamentado ao Iongo da primeira fase da sua existencia, nao soube 
moldar-se a evoluc;:ao gradual de uma mentalidade de feic;:ao iluminista que 
s6 depois da revoluc;:ao liberal de 1820 pode fazer alarde da sua concepc;:ao 
do mundo. Par outras palavras, o ensino da economia polftica na Aula do 
Comercio permaneceu pombalino depois da queda de Pombal. Mas destas 
incongruencias nem s6 a hist6ria passada e rica de exemplos ... 

Junho de 1984 
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RESUMO: 

As li<;:oes manuscritas de um dos lentes da Aula do Comercio, 
institui<;:ao de ensino tecnico criada no tempo de Pombal, constituem o 
pretexto imediato para a realiza<;:ao deste artigo. Dessas li<;:oes sao 
publicadas nesta revista as passagens mais significativas, tendo em vista 
a demonstra<;:ao documental da pratica de um certo tipo de ensino da 
economia no Portugal de finais do seculo XVIII e, por esta via, a cabal 
demonstra<;:ao do legado historico que a Aula do Comercio constitui para 
o actual ISE. 

Para alem de servir de apresenta<;:ao as li<;:oes, que o seu autor 
designa sob a forma de «Notfcia Geral do Comercio», este artigo procura 
ainda esclarecer aspectos do funcionamento da Aula do Comercio que, 
de alguma forma, possam ser uteis para a justifica<;:ao da forma e do 
conteudo do ensino da economia af praticado. 

CARDOSO, Jose Luis. - A forgotten ccNote,,: the teaching of economics at 
the School of Commerce. 

ABSTRACT: 

The hand-written lessons of one of the teachers at the School of 
Commerce, an institution for technical education set up at the time of 
Pombal, constitute the basic pretext for this paper. Of these lessons the 
most significant passages are published in this review, bearing in mind 
the documentary demonstration of the practice of a certain type of 
teaching of economics in Portugal at the end of the 18th century and 
in this way a clear demonstration of the historical heritage that the School 
of Commerce constitutes for the present ISE. 

Besides presenting these lessons, which the author has entitled 
«General Notice of Commerce», this paper also seeks to clarify aspects 
of the functioning of the School of Commerce, which in some way may 
be useful for the justification of the form and content of the teaching of 
economics at that time. 
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