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Um homem,  
três objectivos: 
estUdo, ensino e 

investigação 
contabilística  

– raúl dória marcoU 
PortUgal no início 

do sécUlo XX(*)

(Primeira Parte)

INTRODUÇÃO 

Dedico este trabalho à família Dória, que durante décadas e 
décadas dedicou toda uma vida à investigação, ensino e estudo 
da contabilidade e do comércio em geral, sendo a figura mais 
relevante Raúl Montes da Silva Dória, fundador de uma escola 
com o seu nome. Quero com este trabalho abrir um pouco mais 
o conhecimento de uma família e particularmente de uma pessoa, 
que pese embora toda uma vida dedicada ao ensino de contabi-
lidade, não viu o seu nome na ribalta dos estudos da História 
da Contabilidade, sendo sempre relevado para um segundo pla-
no. Penso e pretendo dar um contributo e uma singela homenagem, 
a um homem frágil fisicamente, mas enorme no espírito e no 
objetivo único – desenvolver o ensino prático do comércio e da 
contabilidade. 

Cria a primeira escola em Portugal que ensina de uma forma 
inovadora os estudos contabilísticos, de comércio e escritório, 
nunca antes ensinados em Portugal. Faz todo um percurso de 
dedicação, análise e implementação dessa escola, com a ajuda de 
seu pai, tendo para isso de visitar países onde este tipo de ensino 
já estava implementado. Atravessa períodos dramáticos, durante 
a implementação da monarquia e durante a primeira Guerra 
Mundial, mas tais acontecimentos não o fizeram desanimar, an-
tes pelo contrário, motivaram-no para continuar com o seu sonho 
e com o seu objetivo. 

Raúl Dória, nasceu no Porto e aí fundou a sua escola, e talvez 
por esse facto não conseguiu, de certa forma, estender toda a sua 
reputação ao país, cingindo-se muito pelo Norte onde sempre foi 
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acarinhado e reconhecido como uma figura 
exemplar do ensino e da cultura em Portugal, 
tendo inclusive uma rua no Porto com o seu 
nome. 

Tal é a sua influência, que seu filho, António 
Álvaro Dória vem a ser um seu seguidor e 
dinamizador do estudo e aperfeiçoamento con-
tabilístico, entre muitas outras atividades que 
desenvolveu. Também ele, escreve livros e ar-
tigos em diversas revistas sobre contabilidade, 
tornando-se mais tarde um dos fundadores da 
APOTEC, tão bem conhecida de todos nós. 

Apetecesse-nos perguntar, mas quem foi 
afinal Raúl Dória, que tanto influenciou e di-
namizou os estudos e o ensino da contabilida-
de, tendo no seu filho Álvaro Dória uma con-
tinuidade permanente, dedicada e sobretudo 
de respeito pelo trabalho de seu pai? 

Pretende este trabalho dar um contributo 
fidedigno e homenagear este grande senhor da 
História da Contabilidade em Portugal e com 
ele conhecermos a vida e obra do “nortenho” 
RAÚL DÓRIA. 

Irei dividir este trabalho em quatro grandes 
capítulos, a saber: 1) Quem foi Raúl Dória;  
2) Escola Prática Commercial Raúl Dória;  
3) Raúl Dória aos olhos de seu filho A. Álvaro 
Dória, e 4) António Álvaro Dória sucessor de 
Raúl Dória; fazendo depois uma pequena con-
clusão e terminando com a habitual Bibliogra-
fia utilizada e Anexos. 

QUEM FOI RAÚL DÓRIA? 

Raúl Montes da Silva Dória, nasceu no 
Porto a 6 de janeiro de 1878 e faleceu na mes-
ma cidade, a 15 de setembro de 1922. Uma 
das primeiras polémicas relacionadas com Raúl 
Dória, tem a ver com o seu correto nome, pois 
o próprio filho, António Dória, no seu livro, “o 
Prof. Raúl Dória e a sua Escola”, mencionava 
que o nome completo de seu pai, era Raúl 
Mendes da Silva Dória, enquanto no livro de 

Raúl Dória
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António Nóvoa, “Dicionário de Educadores 
Portugueses”, o nome completo era Raúl Mon-
tes da Silva Dória. Após verificação junto do 
Arquivo Central do Registo Civil do Porto, 
conseguimos validar que o nome correto, era 
Raúl Montes da Silva Dória, conforme po-
demos observar no registo de óbito (em cima). 

Filho de um republicano, José Maria da 
Silva Dória, cedo contatou com os círculos 
republicanos do Porto, logo na época de 1891, 
com apenas 13 anos. Seu pai, conhecidíssimo 
industrial de alfaiataria, oriundo de Coimbra, 
desde muito novo verificou que seu filho tinha 
vocação para os assuntos ligados ao comércio, 
daí tê-lo matriculado no antigo Curso Superior 
de Comércio do Instituto Industrial e Comercial, 
onde teve por mestre, entre outros, o Dr. Pau-
lo Marcelino Dias de Freitas. Foi redator 
principal do jornal A Mocidade que, em pala-
vras suas, hasteava “a bandeira da democracia 
consciente de que ela traz a regeneração do 
país”. 

Escreveria, mais tarde, “somos o Partido do 
povo, somos republicanos, somos revolucioná-
rios”, afirmando a sua ideologia e o desejo de 
mudança que, ao longo da sua vida profissio-
nal, o levariam a lutar por uma “sociedade 
pedagógica”. Guarda-livros, contabilista, pu-
blicista, pedagogo e professor do ensino técni-
co-profissional, Raúl Dória, frequentou o últi-
mo ano do curso no antigo Instituto Industrial 
e Comercial do Porto. Licenciou-se na École 

Pratique Pigier (Paris), escola que acompanhou 
pedagogicamente outras já existentes na Eu-
ropa, como a Pitman’s School em Inglaterra, 
em que os princípios orientadores eram os do 
business colleges americanos. Dória, sabia que, 
o desenvolvimento do tecido empresarial re-
queria profissionais com uma formação rigo-
rosa e com uma forte ligação entre escola e 
empresa. 

Em 1900, a pedido do seu amigo, professor 
Santos Pousada, começou a dar explicações de 
escrituração comercial a dois alunos daquele 
professor, no seu quarto na Rua de Santa Ca-
tarina, no seu modesto aposento. Escrevia mais 
tarde, “acedi de boa vontade, sem me lembrar 
que este facto ia decidir do meu futuro intei-
ramente, pois que bem outro tinha destinado”. 
Alguns dos seus próprios contemporâneos do 
Instituto quiseram receber lições, desta forma 
se constituindo “com um pequeno grupo o cur-
so que foi o gérmen da sua Escola”. 

Inovador, como sempre, Raúl Dória cria o 
Curso Comercial e Caligráfico, introduzindo o 
modelo mais inovador em termos pedagógicos 
e que dedicará toda a sua vida, na Escola 
Prática Comercial Raúl Dória, inaugurada no 
Porto, a 30 de novembro de 1902. 

Tem a sua primeira sede na Rua do Bon-
jardim, passando dois anos depois para a Rua 

Pintura “Raúl Dória”

Raúl Dória
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de Fernandes Tomás, nº 424, num edifício 
planeado e construído de modo a conseguir as 
melhores condições de luz e arejamento, sendo 
dotada de mobiliário e material didático mais 
adequados. Com um corpo docente composto 
por alguns professores conceituados, como Raul 
Tamagnini e Aarão de Lacerda, entre outros, 
lecionava-se nesta escola um conjunto de ma-
térias que abrangiam Línguas Estrangeiras, 
Educação Física, Música, Dança e Canto Coral. 
Modelo pelas suas características práticas, a 
“Sala de Comércio”, onde os alunos podiam 
praticar unidades curriculares, como “A Caixa”, 
“O Banco”, a “Casa de Câmbio”, o dinheiro, 
“Papel e Moeda”, os “Cheques” e as “Letras”. 
Esta escola acaba por ser considerada a única 
no seu género em toda a Península Ibérica, 
tendo sido também frequentada por alunos de 
nacionalidade brasileira. Serviu também de 
modelo para a organização de uma outra ins-
tituição similar em Moçambique. Com a im-
plementação da República, foi apresentado um 
projeto lei, subscrito por trinta e três deputados, 
entre eles o professor Raul Tamagnini, para 
ser atribuído carácter semi-oficial à escola, em 
consonância aos serviços prestados ao ensino 
técnico profissional. 

Em 1906, desloca-se pela primeira vez a 
Paris com a intenção de visitar os mais impor-
tantes estabelecimentos do ensino prático co-
mercial. Durante vinte dias estudou cuidado-
samente os métodos da Escola Pigier, a Esco-
la de Altos Estudos Comerciais, a Escola Su-
perior de Comércio, a Escola Superior de En-
sino Comercial, o Instituto Contábil Léautey e 
muitos outros, oficiais e particulares, cujos 
processos o impressionaram bastante e contri-
buíram para melhorar aquilo que ele já tinha 
aplicado. 

Passados alguns anos, em 1907, após inten-
sas negociações, instala-se no Prédio da Rua 
Gonçalo Cristóvão, hoje já destruido. 

Revelador de um trabalho profundo, exaus-
tivo e especializado é o “Dicionário Prático de 
Comércio”, escrito e elaborado por Raúl Dória, 
um livro que abrangia todas as matérias co-
merciais com remissivas para o Código Comer-
cial, abundantemente ilustrado, dedicado “aos 
empregados de comércio que, sem conhecimen-
tos profundos e sem livros próprios, encontra-
rão nele um auxiliar de fácil consulta”, segun-
do Dória. Rapidamente esgotado, foi feita uma 

reedição, mais tarde, pelo seu filho António 
Álvaro Dória, aumentada e atualizada para 
acompanhar a profunda mudança operada nas 
técnicas com a I Grande Guerra. 

Quanto aos periódicos, refira-se que, “O 
Guarda-Livros”, revista quinzenal de estudos 
comerciais e industriais, surge em 10 de agos-
to de 1908 e durou até 1 de março de 1914 e 
continuada pela “Revista de Contabilidade” 
(1916-1917), foi também uma obra sua. A pu-
blicação divulgava matéria da especialidade e 
informação bibliográfica, dava notícias das 
palestras a realizar e inseria uma galeria de 
antigos alunos. O grafismo da revista, incluin-
do os separadores de matérias, estava orienta-
do para a divulgação dos livros editados pela 
instituição, dos cursos existentes e respetivas 
disciplinas, dos nomes dos professores e até de 
extratos do “Livro de Visitantes” (onde consta-
vam nomes como Magalhães Lima, Sobral Cid, 
Afonso Costa, etc.). 

Em 1909, publica, o “Guia de Escrituração 
Comercial”, cujo primeiro volume, dedica a seu 
pai, onde contém também noções resumidas de 
contabilidade aplicada – bancária, agrícola, 

Revista “O Guarda-Livros”
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de seguros, de transportes, marítima, do cami-
nho de ferro e doméstica. 

Em 1912, Dória é sujeito a uma operação, 
sobrecarregado com trabalhos docentes e na 
direção da Escola, vê-se obrigado a contratar 
José Campos Vaz para coadjuva-lo, visto a sua 
saúde estar débil. 

Em 1914, Raúl Dória aprimora o Curso de 
Guarda-Livros, pois era aquele que atraía mais 
alunos, introduzindo novas cadeiras no seu 
programa. 

O ano de 1917 é assinalado tragicamente 
pela morte de seu pai, a 17 de março, levando-
-o de novo à cama, doente, o que o impediu de 
estar presente na comemoração dos catorze 
anos da sua Escola, adiando-a para meados 
de dezembro. 

Com a sua morte que acontece em 1922, 
“perde-se um espírito organizador, um promo-
tor do ensino técnico-comercial que toda a sua 
vida lutou por uma ideia patriótica, tendo 
acompanhado as evoluções dos métodos”, diz-
-nos seu filho António Álvaro Dória. 

A Escola deixou de pertencer à família, mas 
manteve o seu nome ao longo dos tempos. 

ESCOLA PRÁTICA COMMERCIAL RAÚL 
DÓRIA 

Os primórdios da Escola Prática Commer-
cial Raúl Dória 

Raúl Dória cedo começou a seguir a arte do 
ensino. Ainda estudante do Curso Superior de 
Comércio, que abandona por falta de tempo, 
quando apenas faltava duas cadeiras, é pro-
curado pelos amigos que lhe solicitavam expli-
cações sobre diversos temas relacionados com 
a escrituração comercial. Santos Pousada, 
amigo da família e professor, pede que Raúl 
Dória dê explicações a dois alunos seus, com 
a condição de receber honorários, situação que 
aceita depois de aconselhamento e consenti-
mento de seu pai, José Maria da Silva Dória. 
Essas explicações eram feitas no seu quarto na 
Rua de Santa Catarina que, depressa ficou 
pequeno, para o número de solicitações que 
tinha. Dória, soluciona temporariamente a 
situação, deitando abaixo uma parede que 
dividia o seu quarto com a sala. Porém em 
1899 com o aumento acentuado de alunos que 
tinha para a disciplina de Comércio e Caligra-
fia, arte em que Dória era notável, vê-se força-
do a estabelecer-se em casa própria, na Rua 
Santo Ildefonso, nº 428 e desta forma aumen-

Raúl Dória

Rua do Bonjardim, n.º 235
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tar também o número de disciplinas que ensi-
nava. Passou a lecionar também Francês, In-
glês, Geografia e Estenografia. 

Com o número sempre crescente de alunos, 
Dória recruta alguns professores para as dife-
rentes áreas, e em 30 de novembro de 1902, 
funda a Escola com o seu nome e estabelece-se 
na Rua do Bonjardim, nº 235. 

De 1902 a 1964, sessenta e dois anos cheios 
de peripécias 

A Escola continua de “vento em popa” e dois 
anos mais tarde, em 1904, muda-se para o nº 
422-424 da Rua de Fernandes Tomás, prédio 
de dois andares, composto por um gabinete de 
leitura, onde se encontrava a biblioteca e uma 
sala de datilografia, onde existiam vários tipos 
de máquinas de escrever. Este edifício tinha 
ainda outras salas, como a sala de comércio 
(a mais importante da Escola), a sala de arit-
mética, sistema métrico e estenografia, e ainda 
pelas espaçosas salas de línguas e ciências e 
pelas salas destinadas ao curso de economia 
doméstica (sala de corte e confeções, sala de 
brunidos, cozinha prática e sala de desenho e 
bordados), devidamente equipadas. 

A primeira festa comemorativa do aniver-
sário da Escola, acontece em inícios de dezem-
bro de 1905, comemorando-se o terceiro ani-
versário. Esta foi a primeira de uma série de 
comemorações sempre organizadas por alunos 
internos e externos e que durou ininterrupta-
mente até ao falecimento do seu fundador, 
sendo, no entanto, impossível apresentar infor-
mação sobre a totalidade delas. Por norma 
estas comemorações eram noticiadas na im-
prensa jornalística, ou então, noticiadas nos 
jornais da própria Escola, como a Escola 
Prática Comercial(1), ou O Guarda-Livros(2), 
onde escreviam os professores da casa.(3) 

Os programas de aniversário tinham várias 
iniciativas, desde banquetes, discursos dos 
professores, atribuição de medalhas de ouro, 
prata e cobre, diplomas de mérito, livros de 
valor e prémios a alunos que se distinguissem 
no ano letivo anterior. Também havia exposições 
de trabalhos atividades desportivas, desfiles e 
fogo-de-artificio. 

Neste terceiro aniversário, em 1905, foi ofe-
recido um banquete ao Diretor, pelos alunos e 
uma mensagem de felicitação em pergaminho, 
onde entre outros aspetos, referia que, “apare-
ceu um homem com uma energia extraordiná-
ria, […] homem da instrução comercial a quem 
todos os empregados de comércio do Porto 
devem olhar com respeito, estima, simpatia e 
gratidão […].(4) 

Um ano mais tarde, em dezembro de 1906, 
pelo quarto aniversário, é de novo feito um 
banquete em homenagem a Raúl Dória na sala 
nobre do Restaurante do Café Lisbonense, onde 
estiveram presentes além do Diretor da Escola, 
a sua esposa, Maria da Conceição Dória, a 
mãe, Emília Dória, o pai, José Maria da Silva 
Dória, o sogro, Gonçalo José da Costa, o corpo 
docente, alunos e imprensa jornalística.(5) 

As anteriores instalações não duraram mais 
de três anos, tal era o aumento anual de alu-
nos para os diversos cursos. Mas onde colocar 
a Escola? Esta parece ser a grande questão 
para Raúl Dória, que vê a sua ideia nascida 
a partir de um pequeno quarto da Rua de 
Santa Catarina à necessidade de um grande 
espaço onde pudesse desenvolver a sua obra e 
o ensino comercial. Consegue então um edifício 
composto por rés-do-chão, primeiro e segundo 
andares, na Rua Gonçalo Cristóvão, nº 189- 
-191, pois tratava-se de um palacete com um Rua Tomás Fernandes, n.º 422-424
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jardim à frente, um enorme quintal nas tra-
seiras e ladeado a poente pelo Horto Municipal, 
era o Palacete das Lousas, pelo qual era co-
nhecido. Rapidamente entrou em negociações 
para o seu arrendamento e após as obras ne-
cessárias de adaptação do edifício ao ensino, 
muda-se a 9 de outubro de 1907, onde ladeado 
pelo seu pai, recebe a imprensa jornalística que 
tinha sido convidada para a inauguração. 

No final da cerimónia, Raúl Dória ofereceu 
aos convidados uma taça de champanhe, como 
era hábito, para troca de saudações, convidan-
do-os a visitar a Escola sempre que desejassem. 

Em 30 de novembro realiza-se o primeiro 
aniversário (quinto na história da Escola), 
celebrado no Palacete das Lousas, sendo a 

sessão solene presidida por José Saraiva, 
representante da Associação Comercial do 
Porto, no qual foi oferecido ao Diretor o seu 
próprio retrato, pintado a óleo pelo mestre 
Júlio Ramos.(6) 

Em 1908, apenas com seis anos de existên-
cia, a Escola Prática Commercial Raúl Dória, 
concorre à Exposição Nacional no Rio de Ja-
neiro, no Brasil, enviando quadros com foto-
grafias das suas instalações, programas e 
publicações editadas na Escola e é premiada 
com a medalha de ouro e diploma de honra e 
Dória, com a medalha de prata. Aproveitando 
este reconhecimento internacional, passou a 
fazer uma divulgação no seu programa e nos 
seus Anuários com o objetivo de reforçar a sua 
fama junto da sociedade, das homologas na-
cionais e estrangeiras e trazer mais alunos quer 
nacionais, quer estrangeiros. 

Ainda em 1908, realiza-se o sexto aniversá-
rio, pelo dias de 29 e 30 de novembro onde os 
festejos têm diversas atividades, de que se 
destaca, abertura da Escola ao Público duran-
te três dias, numa iniciativa de dar a conhecer 
ao público as práticas ali lecionadas; lança-
mento de girândolas de foguetes(7); desfile do 
Campo da Regeneração até ao edifício da Es-
cola acompanhado pela Banda Musical do 
Asilo do Terço; sessão solene de distribuição 
de prémios pelo Diretor do Instituto Industrial 
e Comercial do Porto, Paulo Marcelino Dias 
de Freitas, a 17 alunos, distintos no ano an-
terior e um banquete para cento e dez convi-
dados.(8) 

Também em 1912, em França, na “Exposition 
Internationale de Sports et d’Higyene”, recebeu 
Raúl Dória o Diploma Comemorativo e a 20 
de dezembro do mesmo ano, o Diploma de 
Honra pela “Société des Études Portugaises”, 
acontecimentos estes que a Direção da Escola 
aproveitou para publicar no seu Anuário do 
ano letivo de 1912-1913. 

É neste ano que Raúl Dória mostra interesse 
que o Estado concedesse à sua Escola a 
oficialização dos diplomas dos cursos 
ministrados e também a fiscalização no que 
diz respeito aos exames efetuados, pelo que é 
elaborado um documento a solicitar a respetiva 
oficialização e fiscalização. O jornal O Primei-
ro de Janeiro de 8 de maio de 1912, publica 
um projeto de lei sobre a Escola Raúl Dória, 
referindo que tinha sido apresentado à Câma-

Rua Gonçalo Cristóvão, nº 189-191

Vista lateral da Escola na Rua Gonçalo Cristóvão



8

APOTEC
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS  
DE CONTABILIDADE

CEHC
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA  

DA CONTABILIDADE

ra dos Deputados no dia 2 de maio de 1912, 
com a finalidade de o Estado oficializar os 
diplomas emitidos pela Escola Raúl Dória(9). 

Este Projeto de Lei continha cinco artigos e 
pretendia-se que: 1) O Governo reconhecesse os 
serviços prestados de prática profissional pelas 
escolas particulares, onde se incluía a Escola 
Prática Comercial Raúl Dória, e como tal se 
obrigasse a fiscalizar de uma forma imprevis-
ta e aleatória o funcionamento dessas escolas; 
2) A fiscalização fosse feita através de inspeções, 
cujos professores fossem nomeados pelo Insti-
tuto Superior Técnico de Lisboa e pelo Insti-
tuto Industrial e Comercial do Porto; 3) Sem-
pre que essas Escolas fossem declaradas pelos 
inspetores, como regularmente constituídas e 
preenchessem o fim a que se destinassem, po-
deriam os diretores dessas escolas, pedir a 
assistência de um professor de instrução se-
cundária, superior ou especial, aos seus exames; 
4) A inspeção fosse gratuita, sendo que pelo 
serviço de assistência deveria ser pago um 
valor de 2$000 réis diários a pagar pelos di-
retores das escolas e 5) Revoga-se a legislação 
em contrário.(10) 

O Ministro da Instrução, Sobral Cid, após 
ter visitado a Escola e no seu regresso a Lisboa 
a 7 de abril de 1914, em entrevista ao jornal 
A Capital, diz que iria “ser feito o reconheci-
mento pelo Estado dos diplomas das escolas 
práticas de comércio, verificando-se, contudo, 
que o referido Projeto de Lei, nunca chegou a 
ser discutido. 

Ainda em 1914, realiza-se o décimo segundo 
aniversário da Escola, em 28 de novembro, 
terminando a 2 de dezembro. Neste aniversário, 
a comissão organizadora realizou uma festa 
no salão do Jardim Passos Manuel, onde a 
Escola abriu à comunidade, como já tinha 
feito anteriormente; contou com a presença da 
Banda de Música de São Mamede; distribuí-
ram-se prémios a alunos que se destacaram; 
realizou-se uma festa desportiva no campo de 
Futebol Clube do Porto, na Rua da Constitui-
ção e um sarau no Teatro Águia de Ouro, 
oferecido pela direção da Escola às famílias 
dos seus alunos.(11) 

Voltando à questão dos diplomas, o Ex-
-Ministro do Estrangeiro e da Justiça, numa 
visita à Escola em 11 de fevereiro de 1916, 
referiu que “seria de toda a justiça que os seus 
diplomas tivessem sanção oficial”.(12)

Em 26 de junho de 1917, o Deputado Ânge-
lo Vaz, entrega novo documento, composto por 
quatro artigos, à Câmara dos Deputados, e 
publicado no dia 29 desse mês, a reivindicar 
sobretudo a oficialização dos diplomas e a 
fiscalização dos exames.(13) 

Este projeto, nunca chegaria a ser discutido 
por razões de ordem política, pois em dezembro 
de 1917, subiu ao poder o Major Sidónio Pais, 
o Parlamento foi encerrado e o projeto ficou 
obviamente na gaveta. 

Os anos seguintes foram de profunda dor 
para a Escola, primeiro com a morte do pai 
de Raúl Dória, administrador da Escola, em 

Projeto Lei sobre a Escola Prática Comercial Raul Dória. Fonte:
“Diário do Governo”. nº 105, Segunda-feira, 6 de Maio de 1912
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1917 e mais tarde em 1922, a morte do funda-
dor, o próprio Raúl Dória, com apenas 44 anos. 

Em 1938, a Escola comemora a Bodas de 
Prata, com José Campos Vaz à frente da dire-
ção. A homenagem foi presidida por Semeão 
Pinto de Mesquita, vogal da Câmara Munici-
pal, em representação do Presidente da Câma-
ra Municipal do Porto. Desta comemoração fez 
parte do programa, que decorreu de 1 a 8 de 
abril, compreendeu uma sessão solene de ho-
menagem ao diretor, baile de honra no salão 
nobre da Escola, banquete no Grande Hotel do 
Porto, sarau literário-musical no salão teatro 
da Escola, conferência no pavilhão grande da 
Escola, sessão cinematográfica no cinema da 
Escola, distribuição de um bodo aos pobres das 
Juntas de Freguesias do Porto e uma exposição 
ao público, das várias dependências da Escola. 

Só a 14 de dezembro de 1943, após 44 anos 
de funcionamento, é oficializado como “um 
estabelecimento de ensino particular denomi-
nado Escola Prática Comercial Raúl Dória […] 
em regímen de planos e programnas próprios”. 
No seu verso consta um Averbamento datado 
de 26 de julho de 1963, que refere que a Esco-
la passa a ministrar, o seguinte ensino, […] 
ciclo preparatório, 80 alunos e curso comercial 
(planos próprios), 160 alunos, num total de 
240 alunos. 

Por outro lado, nos anos quarenta, deflagrou 
um incêndio na Escola, que destruiu parte da 

parte superior do edifício, no qual se levaram 
a cabo obras de alteração no edifício, projeto 
datado de 1949. 

O último aniversário que temos alguma 
informação, foi o quinquagésimo sétimo, rea-
lizado em 28 de novembro de 1959, fazendo 
parte uma sessão realizada no cinema Nuno 
Álvares, presidida pelo Governador Civil do 
Porto. A sessão contou com a presença do Di-
reitor da Escola, José Campos Vaz; do Conse-
lheiro, Joaquim Cardoso, juiz presidente do 
Tribunal da Relação; dos tenentes Castanhei-
ra da Costa, representante do comandante da 
1ª Região Militar e Celso Faria, da Polícia de 
Segurança Pública; de Abel Campos, Procura-
dor da República; de Simão Pinto de Mesqui-
ta e José Ferreira Barbosa, deputados, e ainda 
de Manuel de Oliveira Cabral e Armindo Lopes, 
professores da Escola.(14) 

A Escola Prática Commercial Raúl Dória 
fechou as suas portas no final do ano letivo de 
1963-1964, ao fim de 62 anos de atividade. José Campos Vaz

Alvará nº 806, a oficializar a Escola Prática 
Comercial Raul Dória. Fonte: Arquivo Histórico do 

Ministério da Educação Nacional.



10

APOTEC
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE TÉCNICOS  
DE CONTABILIDADE

CEHC
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA  

DA CONTABILIDADE

COMPOSIÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA  
DA CONTABILIDADE PARA O TRIÉNIO 2019-2021

PRESIDENTE HONORÁRIO DO CEHC: ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE, PROF. DOUTOR

PRESIDENTE DO CEHC: ANTÓNIO CAMPOS PIRES CAIADO, Prof. Doutor

PRESIDENTE DO CONSELHO CIENTíFICO: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA MARqUES, Prof. Doutora – Professora no ISCAC. 
CONSELHEIROS: LEONOR FERNANDES FERREIRA – Professora associada convidada na Nova School of Business and Economics (Nova 
SBE, UNL) • MANUEL JOSÉ BENAVENTE RODRIGUES, Doutor – Investigador ESPP-ISCTE-IUL • MARIA JULIETA NEVES AZEVEDO  
– Docente no ISCAL • MIGUEL ÂNGELO CAÇOILO GONÇALVES, Dr. – Professor no ISCAC • OLGA CRISTINA PACHECO SILVEIRA,  
Dr.ª – DGO

PRESIDENTE DO CONSELHO ExECUTIvO: CARLOS ALBERTO DOMINGUES FERRAZ, Dr. – ROC. CONSELHEIROS: ANTÓNIO 
JORGE PEREIRA RIBEIRO, Dr. – Associado da APOTEC • ArmINDo FErNANDES DA CoSTA, Dr. – revisor oficial de Contas • CECILIA 
MARGARITA RENDEIRO CARMO, Dr.ª – Professora Adjunta do ISCA-UA • HELDER VIEGAS SILVA, Dr. – Docente no ISCAL • JOÃO FILIPE 
GONÇALVES PINTO, Dr. – Presidente da Assembleia Geral da APoTEC • JOSÉ MARTINS LAMPREIA, Dr. – roC • MATILDE CONCEIÇÃO 
ESTEVENS, Dr.ª – ex-Docente do ISCAL • MIGUEL MARIA CARVALHO LIRA, Prof. Doutor – Professor no ISCAC • RUI JORGE SAAVEDRA 
MAGALHÃES, Dr. – Docente no ISCAP • SEVERO PRAxEDES SOARES, Dr. – roC • TIAGO MATALONGA BARREIRO JORGE, Dr. – Docente 
no ISCAL

Com o encerramento da Escola, o Palacete das 
Lousas foi demolido, para dar lugar ao atual 
edifício do Jornal de Notícias, nas imediações 
da Trindade. Após o encerramento da Escola 
a documentação foi incorporada no Arquivo 
Distrital do Porto em 1965, por doação de D. 
Luísa Natércia Gomes Vaz, esposa do diretor 
José Campos Vaz, e em 28 de julho de 1994, 
foi feita nova doação de um conjunto documen-
tal referente à Escola. 

(continua no próximo número)

(*) Menção Honrosa do Prémio de História da Contabilidade 
“Martim Noel Monteiro”, ed. 2018.

(1) A referência que encontramos sobre o jornal A Escola Prá-
tica Comercial, foi uma transcrição de um artigo publicado 
no dia 3 de dezembro de 1905. 

(2) Sobre o jornal O Guarda Livros, cujo diretor era Raul 
Dória, encontramos um recorte do cabeçalho datado de 15 
de novembro de 1910 e uma transcrição de um artigo pu-
blicado a 1 de janeiro de 1912. 

(3) Segundo uma transcrição do Jornal de Notícias do dia 2 
de dezembro de 1906, o professor de Caligrafia e Desenho 
Industrial, Hugo de Noronha, aquando das comemorações 
do quarto aniversário, escreveu no jornal A Escola Prática 
Comercial. 

(4) Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola Prá-
tica Comercial Raul Dória, 1912. p. 11. [Transcrição do 

artigo publicado no jornal “A Escola Prática Comercial” de 
3 de dezembro de 1905.] 

(5) Idem, p. 24. [Transcrição do artigo publicado no jornal “O 
Jornal de Notícias” de 2 de dezembro de 1906.] 

(6) DÓRIA, António Álvaro – O Prof. Raul Dória e a sua Es-
cola. Porto: janeiro de 1968, p. 11. 

(7) Roda ou travessão com orifícios para foguetes, que sobem 
e estoiram ao mesmo tempo; conjunto de foguetes assim 
agrupados. Retirado de MORENO, Augusto – Dicionário 
Complementar da Língua Portuguesa. Porto: Livraria 
Editorial Educação Nacional, 1936, p. 659. 

(8) [Transcrição do artigo publicado no jornal “O Comércio do 
Porto” de 1 de dezembro de 1909.] 

(9) Apreciações da Imprensa. Porto: Tipografia da Escola 
Prática Comercial Raul Dória, 1912. p. 69-70. [Transcrição 
do artigo publicado no jornal “O Primeiro de Janeiro” de 
8 de maio de 1912.] 

(10) Projeto de Lei. “Diário do Governo”. nº 105, Segunda-feira, 
6 de maio de 1912, p. 4. 

(11) Programas e Convites. 12º Aniversário. Porto: Tipografia 
da Escola Prática Comercial Raul Dória, 1914. p. 1 a 4.

(12) Anuário da Escola Raul Dória. Ano letivo de 1915/1916. 
Porto: Tipografia da Escola Prática Comercial Raul Dória, 
outubro de 1916, p. 7. 

(13) Debates Parlamentares; Primeira República – 1910/1926. 
Diário da Câmara dos Deputados, nº 94, 29 de junho de 
1917, p. 8. 

(14) Jornal [a notícia não identifica o jornal – 57º aniversário da 
Escola] de 1 de dezembro de 1959. [Esta notícia, obtida no 
Arquivo Distrital do Porto, no fundo da Escola Prática Co-
mercial Raul Dória, secção da Direção, é um recorte de um 
jornal do qual foi impossível obter mais informação para a 
citação bibliográfica].
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O xv Congresso Mundial de História da Contabilidade realiza-se de 28 de Junho 
a 1 de Julho de 2020 na cidade de S. Petersburgo na Rússia na Universidade Estatal 
de Económicas. 

Contactos: Sede: 30-32 Naberezhnaia kanala 
Griboedova, Saint Petersburg
Rússia
Email wcah2020@unecon.ru
Site wcah2020.org
Tel. +7 (812) 458-97-30 

PRéMIO ENRIQUE FERNANDEz PEñA DE HISTORIA DA CONTABILIDADE  
2019-2020

A Comissão de História da Contabilidade da AECA, premeia todos os anos trabalhos sobre 
história da contabilidade, em qualquer das línguas ibéricas, publicados ou apresentados ofi-
cialmente em Congressos, Encontros e similares, assim como em Universidades, entre 1 de 
Julho de 2019 e 30 de Junho de 2020

ALgUNS ENDEREÇOS ÚTEIS EM HISTÓRIA DA CONTABILIDADE

Accounting History Special Group of the Accounting and Finance Association of Australia  
and New Zealand: https://www.afaanz.org/interest-group/accounting-history-special-interest-
group-sig2

Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA: http://www.aeca.es/old/comisiones/
comisionhc.htm

Museu do Conselho Federal de Contabilidade (Brasil): https://cfc.org.br/oconselho/nossa-sede/
museu/

Revista electrónica “De Computis”: http://www.decomputis.org/ojs/index.php/decomputis
Società Italiana di Storia della Ragioneria: https://www.sisronline.it/en/
The Academy of Accounting Historians: https://aaahq.org/AAH

novas da história
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arte e contabilidade

APÓLICE DE 20 MIL REIS, ERÁRIO RégIO, 1797

“No Real Erário se há-de pagar ao Portador desta Apólice de hoje a um Anno, vinte 
mil reis Com o Seu Competente juro Lisboa 6 de Dez. de Mil SeteCentos noventa e Sete”

A Apólice tem o selo branco do Erário Régio, vai assinada por Joaquim José de Souza, Tesou-
reiro-mor do Erário Régio – desde 19 de Maio de 1796 – e Ignacio Antonio Ribeiro, Contador Geral 
do mesmo Erário – desde 2 de Janeiro de 1788 – e tem formato rectangular ( 14 cmx9.5 cm).

Esta apólice de 20 mil reis, com data de emissão de Dezembro de 1797, teve origem no decreto 
de 13 de Julho de 1797. Este decreto sucedia a outros dois: o primeiro de Outubro de 1796, permi-
tindo a emissão de 10 milhões de cruzados, e outro de Março de 1797, alargando a emissão para 
12 milhões de cruzados. O decreto de 13 de Julho de 1797, mandava emitir mais 3 milhões de 
cruzados em pequenos valores de 1.200 reis a 20 mil reis e que as referidas apólices “girem sem 
endosso…”, ou seja introduzia a circulação do papel-moeda em Portugal. 

A emissão destas apólices conhecidas como “pequenas” – por serem de pouco valor – em 1797, 
98 e 99, ao abrigo deste último decreto, ascendeu a uma verba de 16 mil e 500 contos, verdadeira-
mente astronómica para a época; a sua circulação como papel-moeda, gerou grande inflação, espe-
culação, e fraudes, detiorando a situação de muitos particulares, chegando a desvalorizações na 
ordem dos 60%. 

As emissões em apólices pequenas e apólices grandes – mais de 50 mil reis- decorrentes destes 
três decretos, constituem o chamado Primeiro Empréstimo que se desenrolou entre 1796 e 1801. 

Após a guerra do Rossilhão e da Catalunha (1793-1795), serviram estas emissões de dívida para 
suportar uma nova situação de guerra com a Espanha e França, que se veio a verificar em Maio 
de 1801 – Guerra das Laranjas –, na qual perdemos Olivença. 

Manuel Benavente Rodrigues


