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A Faculdade de Direito de Coimbra
na Renovação do Ensino
e do Estudo da Economia
1 - Em artigo sobre Os Economistas, publicado no Diário
de Notícias de 8 de Março de 1989 e mais tarde reunido no
livro Temas económicos (1) e depois no opúsculo Os Economistas e), escreveu Jacinto Nunes, a propósito de professores de
Direito terem reconhecido pertencerem às Faculdades de
Economia, e não às Faculdades de Direito, a formação de
economistas:
"Citamos em primeiro lugar Teixeira Ribeiro por ter sido
ele, em Coimbra, o renovador do ensino da economia na
década de 30, renovação valorizada na década seguinte,
em Lisboa, por Pinto Barbosa e a sua escola".
Ora, estas palavras precisam de ser esclarecidas, para ficar
esclarecido não só o significado e a influência dessa renovação,
mas o papel que nela teve a Faculdade de Direito de Coimbra.

(I) Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Lisboa, s/d., pág. 14.
Ed. do Autor, Lisboa, 1989, pág. 18.

f)
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2e que renovação e trata?
e tud económico
podem er de quatro e pécie : de economia de critiva, de conomia teórica, de e onomia apli ada, de política conómica.
e economia d ritiva, quando e limitam a exp r facto
económico; de economia teórica, quando tentam de cobrir as
relaçõe con tante entre fenómeno conómi os, reais ou
upo to , de modo a formular as re pectiva leis, que ou são leis
apenas tendenciai , e obtida através do método dedutivo, ou
apena empíricas, e obtida atravê do método indutivo; de
economia aplicada, quando procuram pôr a teoria em relação
com o fenómeno reai, quer explicando-o à luz dela , quer
buscando comprová-las; de política económica, quando, com
base na teori ,enunciam as regra a observar para se atingirem

o fin e)·
Geralmente, inclui- e a economia de critiva na economia aplicada, ó se fazendo a di tinção entre e ta e a economia
teórica. Quanto à política económica, considero-a de natureza
científica, uma vez que ela não e pronuncia sobre o valor dos
fins, mas apenas obre a valia dos meio que, de acordo com as
teorias, hão-de er utilizados para os alcançar. Por isso a incluo
na economia teórica.
Note-se que ó o estudo de fenómenos upostos é que não
contém algo de economia descritiva, ou de economia a.plicada,
ou de política económica. De sorte que os trabalhos de ciências
económicas ão, na maior parte dos casos, trabalhos mistos, que
se classificam pela ua feição prevalente.
Feitas todas essas distinções, de novo a pergunta: em que
consistiu, na década de 30 e na Faculdade de Direito de
Coimbra, a renovação do ensino da Economia que Jacinto
Nunes me atribui?

f) C( STONlER e HAGUE, A Textbook 01 Ecotlomic A~lalysis, 4" ed.,
Longman. Londres, 1972, pág. 1, que apenas distinguem as três primeiras
espécies.
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3 - Desde o princípio do século até aos anos 30 o ensino
das ciências económicas em Coimbra foi dominado por dois
profe ores: primeiro, por Mamoco e Sousa, que faleceu em
Março de 1916; depois, por Oliveira Salazar, que abandonou
a cátedra em Abril de 1928, para ser Ministro das Finanças.
Mamoco escreveu as suas lições de Economia Política e
publicou-as regularmente de 1900 a 1910. O ensino dele fazia
apelo sobretudo à teoria económica, através da expo ição dos
diversos (e frequentemente muitos) pontos de vista sobre cada
problema. Imprimiu, assim, ao ensino da Economia uma feição
preponderantemente teórica. Não aconteceu o mesmo com
Oliveira Salazar, cujas liçõe de Economia se conhecem
mediante apontamentos de alunos (4). Essas lições têm um
carácter bastante descritivo e a apreciação dos vários institutos
económicos é feita através do sopesamento de todas a respectivas
vantagens e inconvenientes. Foi Costa Leite (Lumbrales) que
em 1928 sucedeu a Oliveira Salazar na regência da Economia
Política e o seu ensino não destoou do do predecessor (5).
A outra disciplina importante do grupo das ciências
económicas era a de Finanças Públicas, que Mamoco e Sousa
começou a regerem 1910, por Assis Teixeira ter então atingido
o limite de idade. Quando Mamoco faleceu em 1916 estava a
preparar o seu tratado de Finanças, de que deixou prontas a
introdução, as despesas públicas e o crédito público, que vieram
a ser publicados postumamente (6). A isso seguir-se-iam as
receitas públicas e a administração financeira (orçamento e
contabilidade pública), que se conhecem por apontamentos de

(4) Ver ALBERTO MENANO e JOÃO MAMEDE, Economia Po/{tica
(apontamentos coligidos das ljções de 1919-20), Minerva Central,
Coimbra, 1919.
Ver HERNANI MARQUES, Economia Po/{tica (apontamentos coligados das lições de 1931-32) , Casa do Castelo, Coimbra, 1934.
(6) Tratado de Sdênda das Finanças, vol. l, França Amado, Coimbra,
1916.

e)

250

aluno (). Na introdução di tinguia Mamoco trê i tematizaçõe da Finança: económi a, a politica, administrativa,
decidindo- e om J eze pela última, e fazia um curso em que
eram imultaneamente e tudado o elemento politico,jurídico
e económico do fenómeno financeiros, om largo predomínio do político e do jurídico, embora privilegiando, quanto
ao elemento ec nómico, o eu aspecto teórico. ucedeu-lhe tan1bém liveira alazar na regência da cadeira de Finanças e o eu en ino pautou- e por o dele (8). Não a onteceu o
me mo com o do profe or eguinte, o ta Leite (Lumbrales),
o qual, em parte por influência de Flora, alterou consideraelmente o conteúdo da disciplina, embora mantendo-lhe o
cariz obretudo politico e jurídico r)·

4 - No ano lectivo de 1934-35, preci amente emJaneiro
de 1935, principiei eu a reger Finança. Ora, o meu curso não
eguiu o paradigma dos anteriores, visto que, fortemente
influenciado pelo Principii di Economia Finanziaria de De Viti
de Marco CO), dei preferência ao elemento económico, assim
1
fazendo um curso com largo acento de economia teórica C).
f) Ver MARTINHO IMÕES, AMBR SIO NETO e JOSÉ FORTE ,
Fi/latlfas (apontamento das liçõe de 1913-14), Livraria Neves, Coimbra,
Id.
~ Cfr. JOÃO PEREIRA NETO , Uções de Fina/lças (apontamentos das
liçõe de 1921-22), Coimbra Editora , Coimbra, 1922.
(I) Ver HERNANI MARQUES, P AlVA MANso e BA ELAR FERRErRA,
ú cões de Fi~tanças (apontamento coligido das liçõe de 1932-33) , Atlântida,
Coimbra, 1932.
C~ Einaudi , Tunm, 1934.
C1) No Programa que Aníbal Almeida apresentou recentemente a
concurso para profe or as ociado da Faculdade de Direito, analisa ele os
contributos dos uce ivo professore em Coimbra da cadeira de Finanças
e, quando chega ao meu , fa-lo preceder do contributo que lhe propíciou
François Perroux. Ora, a verdade é que Perroux não contribuiu em nada
para o meu curso de Finanças; quem contribuiu, e em muito, foi , como digo
no texto, De Viti de Marco . Aliás, para o concluir, bastaria Aníbal Almeida
ter tido o CUidado de confrontar o Principii de De Viti con as minhas lições
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Foi-me também entregue em 1935 a regência do ireito
Corporativo. E eu fiz preceder o estudo deste Direito de uma
introdução em que o último e longo capítulo era dedicado à
economia corporativa. Estudava aí os caracteres diferenciais
de ta economia, enquadrando-a como sistema económico,
definindo-lhe a teoria e procurando indicar as linhas da sua
política ('2).
Não pertenceu a mim desde 1935 a regência em Coimbra
da cadeira de Economia. Coube ela nesse ano a François
Perroux, profes or da Faculdade de Direito de Lyon, que a
leccionou de Janeiro a Maio, e coube depois, nos anos lectivos
de 1935-36 e 1936-37, a Diogo Pacheco de Amorim, professor
da Faculdade de Ciências de Coimbra. Só a comecei a reger no
ano lectivo de 1937-38. E não segui as orientações de Oliveira
Salazar e de Lumbrales, vi to que fugi o mais possível do ensino
de critivo, preferindo-lhe o ensino teórico. Fui aí marcadamente
influenciado por dois professores franceses, Reboud e Perroux,
e um italiano, France co Vito ('3).
Vé-se, portanto, que a renovação em Coimbra, nos anos
30, do ensino da Economia consistiu em eu dar prevalência ao
ensino teórico sobre a de crição dos fenómenos económicos.
5 - Simplesmente, como não é função das Faculdades de
Direito formar economistas, e simjuristas, as orientações do seu
ensino das ciências económica só vêm verdadeiramente a
reflectir-se naqueles poucos alunos que, uma vez licenciados,
se dedicam a estudos económicos. Tem o maior interesse, por
de 1935-36, de que há apontamentos de alunos, embora não revi tos por
mim: FURTADO MORGADO, NOBRE GOMES e MÁRIO PEREIRA, Lições
de Finan-ças, Livraria do Castelo , Coimbra, 1936.
(12) Cfr. Lições de Direito Corporativo, l-Introdução, Coimbra Editora,
Coimbra, 1938, pág. 93 egs.
(\3) Ver MOREIRA da SILVA, MONTEIRO LOPES e CARVALHAL,
Lições de Economia Po/{tica (dactilografadas e sem revisão minha) feitas ao
curso de 1941 - 42.
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i o, conhecer a alteraçõe que, depois de Mamo o e Sousa,
ocorreram em oimbra na índole de e e tudo . Não vou
referir-me, porém, a todo o trabalho de cada autor, mas
apenas aos mai ignificativo.
omeço por O ágio do ouro (14), de Oliveira alazar e sua
di ertação de concurso à Faculdade de Direito, publicada em
1916. Expõe a teoria clá sica do ágio, a qual o atribui à
de valorização interna da moeda, por efeito do excesso desta
em circulação (teoria quantitativa), e, de acordo com Nogaro,
critica a teoria clás ica, procurando demonstrar que o ágio não
pode er devido à inflação, ó pode ser directamente devido ao
défice de divisas e, portanto, à situação da balança dos
pagamento . Faz, depois, a aplicação dos princípios à realidade
portuguesa, ao ágio do ouro entre 1891 e 1914, e conclui, com
base nos elemento e tatí rico disponíveis, que naquele período
o ágio se manteve independente da circulação fiduciária, foi
solidário com o câmbio brasileiro e sensível à situação da
balança dos pagamentos. Trata-se, como se vê, de um estudo
prevalentemente de economia aplicada.
Ainda no ano de 1916, Salazar publicou outra obra:
Questão cerealifera - o trigo (I 5) , proposta a examinar o problema da produção deste cereal no nosso País. Apresenta primeiro
os números do trigo produzido, importado e consumido,
depois historia o regime cerealífero, aponta as causas do
insucesso dele e termina enunciando o que considera a fórmula
da agricultura portuguesa, que é a de predominante produção
hortícola e frutícola. Todavia, Salazar não julga imediatamente
realizável essa fórmula, pelo que o País tem de contentar-se
com uma agricultura mista: de produção cerealífera, que só
pode pensar-se em desenvolver até ao abastecimento interno,
e de produção de frutas, legumes e flores, que pode ambicionar

C")

CS)

Imprensa da Universidade, Coimbra.
Imprensa da Universidade, Coimbra.
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a grande exportação. Mas, para o aumento da produção
cerealífera e a transfonnação da cultura, exige-se uma larga
intervenção do E tado, cujos variados aspectos Salazar indica.
Este outro livro não é, pois, um trabalho de economia aplicada,
mas sim de economia descritiva e política económica. De resto,
constituiram esses os três domínios económicos em que Salazar
principalmente laborou até partir para Lisboa.
6 - Durante tal período, isto é, de 1916 a 1928, foram
presentes à Faculdade de Direito de Coimbra três dissertações
de doutoramento sobre temas da Economia e Finanças.
Principiou pela de Manuel Rodrigues em 1921, A indústria
mineira em Portugal (16) . Trata-se, como se diz logo na capa do
livro, de um estudo económico-jurídico. A verdade é que tem
pouco de económico: apenas a descrição dos jazigos minerais,
com que abre a obra, em seguida as ideias gerais dos regimes
mineiros e as correspondentes doutrinas económicas, e, a
finalizar, após um longo percurso pelas legislações estrangeiras
e direito português, o estudo rápido do nosso problema
mineiro e da política a seguir para o resolver. Como se vê, a
dissertação de Manuel Rodrigues, na pequena parte em que é
um estudo de Economia, é de economia descritiva e política
económica.
Passados dois anos, em 1923, Águedo de Oliveira apresentou a sua dissertação O imposto de rendimento na teoria e na
prática( 7 ). É um grosso volume, ocupado na sua primeira e
maior parte pela história do imposto de rendimento, em que se
faz a descrição minuciosa não só dos sistemas desse imposto
nos vários países, mas ainda das refonnas fiscais de que eles
resultaram; vem depois a teoria do imposto de rendimento,
onde são focados os seus principais aspectos. A dissertação de
(16) Coimbra Editora, Coimbra, 1921.
(11) Coimbra Editora, Coimbra, 1923.
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aguedo d
eira é, p rtanto, um trabalho de economia
d critiva, na ua maior part , e de economia teórica.
Finalmente, a di ertação de doutoramento d Costa
Leite (Lumbrale ), Orgmlização bancária port~4guesa C8), apre entada
em 1927 . Nela e e tudam o Banco de Portugal, na ua hi tória
e nas ua funçõe, o banco comerciai, na ua actividade e
re pectivo regulam nto legal. É, na parte económica, um
trabalho de quase exclu ivamente economia descritiva.
A índole predominante, poi , dos estudo económicos a
que, apó Mamoco e ousa e até 192 , e procedeu em
Coimbra é a de e tudo de economia aplicada, com tendência,
no final do período, para cair na economia de critiva. O que,
aliás, e tá de acordo com a índole do en ino de liveira Salazar.
7 - Viu- e que, de 1928 a 1934, não foi alterada por
Lumbrale a índole de se en ino. Ma é curioso que pertenceu
a ele a apresentação em 1933 de uma dissertação de concurso
a professor da Faculdade, Etuaio sobre a teoria das crises econ6micasC~ que é um trabalho e logo o título o diz, de economia
teórica. No eu ensaio, Lumbrales parte do equilíbrio económico
para situar os ciclos, descreve a fases de tes, procura a explicação
hipotética das cri es, que encontra na teoria estrutural, embora
com uma correcção, e depois põe essa teoria à prova perante
a organização económica, a organização da produção e o
sistema monetário , criticando as várias teorias que deles fazem
depender os ciclos, para concluir que estes são efectivamente
devido a reacções da e trutura económica a excitações vindas
do exterior.
Em 1934 apresentei eu a minha dissertação de doutoramento, Teoria econ6mica dos monop61ios fO) , cujo nome também
indica tratar-se de um trabalho de economia teórica. Nele se
(I~

Coimbra Editora, Coimbra, 1927.

(1'1) Coimbra Editora, Coimbra, 1933.
(20) Coimbra Editora, Coimbra, 1934.
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parte do princípio de que há monopólio empre que inexista
o equilíbrio da concorrência, o que leva a distinguir entre
monopólios de custo, a propósito dos quais se faz a teoria da
renda e do lucro diferencial, e monopólios de preço, que
surgem como termo da expansão das empresas. Averigua-se,
depois, se essa expansão atinge o seu termo, estudando teorica
e factualmente a concentração das empresas e as con equentes
mudanças nas condições da concorrência, que conduzem à
formação de trustes e de cartéis; no fim, apresenta-se a teoria
dos preços de monopólio.
Como se vê, na primeira metade da década de 30
apareceram na Faculdade de Direito de Coimbra dois estudos
de carácter eminentemente teórico . Sem que, aliás, os autores
se tivessem influenciado: não era eu, claro está, que podia
influenciar o professor Costa Leite (Lumbrales), e, se é certo
que ele me podia influenciar a mim, o facto é que o não fez,
tendo eu preparado a minha dissertação em inteiro autodidactismo .
Em 1938 publiquei a Introdução ao Direito Corporativo,
cujo último capítulo - Economia corporativa - , a que já fiz
referência, tem carácter predominantemente teórico . E em
1939 veio a público o meu estudo Princfpio e fins do sistema
corporativo português (21) , onde procurei interpretar as normas da
Constituição Política e as leis criadoras da organização
corporativa, tratando ao nível teórico os problemas económicos.
A índole das minhas obras pautou-se, pois, pela índole do meu
enSInO .

Ainda em 1939 foi presente à Faculdade de Direito a
dissertação de doutoramento de José Augusto Correia de
Barros, O problema do estalão monetário (22) . Correia de Barros
não foi meu aluno de Economia nem de Finanças, mas de
(21 ) Boletim da Faculdade de Direito, vaI. XVI e em separata.
(22) Coimbra Editora, Coimbra, 1938.

256

Lumbrale n -o preparou di ertação aqui, ma em Londre ,
na Lol1dofl ,1100/ of E,o/lomics, pelo que não ' de pr umir que
tenha ido influen iado, o men grandemente, pela nova
rientação em oimbra do e tudo d iência e onómica .
Daí que ó por memória eu me refira à ua di rtação, que é
um mi to de economia teórica e economia de critiva.

- À r n vação coimbrã do e tudo económico
corre pondeu Fernando Pinto Loureiro, ao elaborar a ua
di ertação de licenciatura na Faculdade, Teoria económica dos
câmbio ('..3), apre entada m 1941. Ai e pa sam em revista,
criticando-a ,as uce iva teoria dos câmbios (clássica, da
balança do pagamento , da paridade do podere de compra,
p icológica, do equilíbrio cambial), para e concluir que tais
teorias podem er agrupada em doi conjunto, o da três que
e ba eiam na teoria quantitativa da moeda (clá ica, da
paridade do podere de compra, do equilíbrio cambial) e o das
dua outras que a regeitam, dando-se preferência às primeira
pelo seu todo articulado e coerente.
No me mo ano de 1941 o ln tituto para a Alta Cultura
criou na Faculdade de Direito de Coimbra o Centro de
Estudos Económico-Corporativos, e atribuiu-me a respectiva
direcção. Teve e se Centro, como bolseiro iniciais, os recémlicenciado Fernando Maria Alberto de Seabra (que depois foi
as is tente da Faculdade de 1943 a 1945), Armando Fernandes
de Morais e Ca tro (ou Armando Castro, como mais tarde
passou a assinar) e Armando Ramo de Paula Coelho.
Do que foi o ambiente e o labor desse Centro, entre 1941
4
e 1945, fala Fernando de Seabra nos eguintes termos ):

e

"( ... ) quem dele fez parte jamais poderá esquecer a
disciplina intelectual que ali se adquiria, os preciosos
(l3) Suplemento IV aoBoletirn da Faculdade de Direito, 1942.
(l4) Curriculllm Vi/ae, ed. do Autor, Lisboa, 1953.
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ensinamentos em matérias de metodologia que quotidianamente se colhiam e o amor da Ciência que no seu seio
e cultivava."
Ora, no Centro de Estudos Económico-Corporativos
elaboraram os referidos bolseiros diversos trabalhos, de que dou
nota dos que foram publicados até final de 1945.
Assim, de Fernando de Seabra:
O corporativismo e o problema do salário S). É a dissertação
de licenciatura em ciências política-económicas, apresentada
em 1942. Nela se estudam o movimento sindical, as
consequências da indeterminação dos salários, com a teoria da
greve e do encerramento, a transição do sindicalismo para o
corporativismo, a determinação do salário corporativo e a
política dos salários à luz das nossas leis. Trata-se de um trabalho
acentuadamente teórico.
Subsldios para a teoria econ6mica do salário corporativo. É uma
comunicação apresentada ao II Congresso da União Nacional
(1944) e publicada em 1945 6). Aí se faz de novo a teoria do
salário em livre concorrência, em regime sindical e em mercado
corporativo.
Grandes ou pequenas explorações agrlcolas?, publicado também
em 1945 7) e onde se procura saber quais dentre essas
explorações são preferíveis sob o ponto de vista económico,
isto é, do rendimento, e se conclui que geralmente proporcionam maior rendimento bruto as pequenas explorações e maior
rendimento líquido as grandes. É um trabalho sobretudo de
economia aplicada.
A industrialização dos pa(ses agrlcolas rs), dissertação de
concurso a professor extraordinário da Faculdade de Engenharia

r

r

r

(25) Suplemento V aoBoletim da Faculdade de Direito, 1943.
(26) Boletim da Faculdade de Direito, vol. XX.
A Boletim da Faculdade de Direito, vol. XXI.
f8) Atlânti da , Coimbra, 1945.
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do Porto, apre entada m 1945 e em qu , a propo lt d paí e
agrícolas e paí e indu triai, e e boça uma t oria do omércio
internacional, e aract rizam e e paíse, e põ em relevo a
inela ticid de da oferta procura d produto agrí ola e e
ju tifica a indu trialização pela inv r ão da e cala de cu tos
comparad . É um trabalho marcadamente teórico.
De Armamd de Paula oelho:
As cooperativas l1a ecol1omia corporativa portuguesa, publicado
em 1944 ~). Define- e aí a empre a cooperativa e o princípio
económico da cooperação, estudam- e a po ibilidades das
cooperativas de produçã de con umo e agrícola e o seu
enquadramento na no a organização corporativa. Tem carácter
de critivo, ma alguma teoria.
De Armando de Morai e Castro (Armando Ca tro):
As corporações e o wsfo de produção, publicado em 1945 eO)
e onde, depoi da di tinção entre sindicatos e corporações, da
caracterização do corporativi mo como economia autodirigida
e da ua natural tendência para o corporativismo de associação,
e faz a teoria corporativa do custo de produção, e passa à
política corporativa de e custo, à determinação dele e à acção
das corporações para que e realize, terminando pelo problema
do controlo da empresa marginal e pelo contributo dos grupos
indu triai para a redução do custo. É uma obra exclusivamente
de economia teórica.
Tais foram os trabalhos feitos no Centro de Estudos
Económico-Corporativos entre 1941 e 1945 e entretanto
publicados e'). Data também de 1945 O destino do corporati(29)

uplemento V ao Boletim da Faculdade de Direito.
Suplemento V ao Boletim da Faculdade de Direito .
rI) Só trê feitos entre es as datas é que apareceram po teriormente.
São da autoria de Paulo Coelho e versam problemas da produção nacional:
O problema do trigo, O problema do arroz, O problema do bacalhau . Saíram na
Revista do Centro de Eswdos EC0rJ6micos (Instituto Nacional de Estatística),
respectivamente no n° 3 e 4 (1946) e 5 (1947) . Há neles economia
descritiva e política económica.
~
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vismo C), comunicação p r mim enviada em 1944 ao ongres o
Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, realizado em
órdoba. Nela e defin a economia corporativa, s explica o
eu aparecimento e e prevê a sua permanência em corporativism de Estado no apó -guerra. Trata- e de um trabalho de
economia teórica.
2

9 - Aí fica a re enha dos principai estudos de ciências
económicas oriundo da Faculdade de Direito de Coimbra, ou
porque feitos por professores dela, ou porque elaborados no seu
ambiente, desde liveira Salazar, em 1916, até mim próprio ,
em 1945. Pus o limite nesta data por me parecer que a primeira
metade dos anos 40 já era bastante para aquilatar se nela se
confirmavam ou não as tendências reveladas pelos estudos
económicos provindos da Faculdade nos ano 30. E abstive-me
de qualquer apreciação crítica desses estudos, a fim de imprimir
toda a objectividade à resenha que fiz.
Mostra esta que não foi uniforme, ao longo daquele
trinténio, a índole dos estudos. Começou por ser de economia
aplicada e propendeu depois para a economia descritiva até aos
últimos dos anos 20. Mas no princípio da década de 30 assistiuse à afirmação da economia teórica, com Lumbrale em 1933
e comigo em 1934 3). Tal afirmação prosseguiu comigo nos
anos posteriores, com Fernando Pinto Loureiro, por mim
orientado, e com os bolseiros do Centro de Estudos Económico-

e

(12) R evista de Direito e de Estudos Soda is, vol. I.
(l3) Na Faculdade de Direito de Lisboa verificou-se, em tema de
estudo económicos, uma evolução algo diferente da de Coimbra: em 1931
foi lá apresentada a dissertação de doutoramento de MARCELO
CAETANO, A depredação da moeda depois da guerra (Coimbra Editora,
Coimbra, 1931), que é um trabalho de economia aplicada; seguiu-se-lhe em
1936 a dissertação de MAIA de LOUREIRO, Da crise actual (Bertrand, Lisboa,
s/d), que já é um trabalho de teoria económica. Passou-se, poi , da
economia aplicada à economia teórica sem o intermédio da economia
preferentemente de critiva, que houve em Coimbra.
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- orporativo, por mim dirigido, cujos trabalho foram
preferentemente de economia teórica .
Por conseguinte, assim como na Fa uldade de Direito de
Coimbra se operou comigo, a partir de 1935, a renovação do
en ino da ci"ncias económicas, no sentido da primazia do
en ino teóri o, também nes a Faculdade e operou com
Lumbrale , em 1933, a renovação do e tudos económico, no
entido da primazia do e tudos teóricos.
Tem razão, portanto, jacinto Nune quando me atribui a
reno ação no ano 30 do en ino da Economia cá no País. Ma
o seu juízo fica incompleto, poi de conhece a outra face, que
é a renovação do e tudo de ciências económicas. Essa
pertenceu a Lumbrales: o seu a eu dono, embora coubesse a
mim prossegui-la largamente nos anos seguintes, com os meus
trabalhos e os trabalho que orientei. Pelo que pode dizer-se
em exagero que tanto o novo ensino como o novo estudo das
ciências económicas de te éculo em Portugal ambos nasceram
e se adultaram em Coimbra.
Só é pena ter sido preciso que eu, com os naturais
e crúpulo de principal impulsionador do processo, viesse
mo trá-lo. Se bem que talvez o generalizado desconhecimento
desse processo tenha alguma de culpa no facto de a maioria dos
estudos económicos saído de Coimbra entre 1934 e 1945
versarem temas de economia corporativa e esta não haver
logrado na altura grande aura junto de numerosos economistas
portugueses e e tar hoje esquecida.
E se, pela omissão alheia, tive de ser, na resenha que
apresentei, frequentemente juiz em causa própria, oxalá não se
haja cumprido o asserto de Anatole France, em LA vie litéraire,
de que somos melhores a falar de nós mesmos do que a falar dos
outros.
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