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O Prof.  Manuel Corrêa de Barros

Manuel Vaz Guedes

oi ao longo de uma época
(1930 a 1974) de grandes
dificuldades e de acelerado

desenvolvimento técnico que o
Professor Manuel Corrêa de Barros
Júnior (1904-1991) esteve ligado à
Faculdade de Engenharia e
contribuiu de uma forma notável
para o seu engrandecimento.
Tendo sido professor do 6º Grupo
de disciplinas (Electrotecnia) da
Faculdade de Engenharia desde
1942, já tinha iniciado, mediante
concurso, a sua actividade docente
em 1930 como 2º Assistente no 2º
Grupo (Estradas e Caminhos de
Ferro).
A sua actividade académica na
Universidade do Porto, iniciada com
a frequência dos preparatórios de
Engenharia na Faculdade de
Ciências (FCUP), continuaria na
Faculdade Técnica (FTUP) e depois
de 1926 na Faculdade de
Engenharia (FEUP), onde viria a
licenciar-se em Engenharia Civil
(1928) e em Engenharia
Electrotécnica (1929). Em Outubro
de 1944 obteve o grau de Doutor
em Engenharia Electrotécnica pela

Faculdade de Engenharia
apresentando uma dissertação
intitulada “Os Comprimentos
Virtuais dos Caminhos de Ferro
Eléctricos”; foi então contratado
como Professor Catedrático do 6º
Grupo, onde em 1947 prestou
provas de Agregação.
Durante os anos de 1931 a 1945
trabalhou como engenheiro na
Central de Massarelos da
Companhia Carris de Ferro do
Porto, numa época difícil que
abrangeu a II Guerra Mundial e em
que foi necessário concretizar o
aumento da capacidade da central
termoeléctrica e depois adaptá-la à
queima dos carvões nacionais (de
má qualidade).
Em Junho de 1945 começou a
trabalhar como engenheiro
electrotécnico para empresas
produtoras de porcelanas eléctricas.
Nesta actividade, e numa
colaboração que manteve até ao fim
da vida, notabilizou-se no
desenvolvimento dos isoladores,
que sendo fabricados em Portugal,
foram, também, uma peça estrutural
importante da Electrificação

Nacional [1]. Para além do projecto
e do controlo de fabrico dos
isoladores, em 1947 projectou e
montou o Laboratório de Ensaios da
Fábrica de Porcelanas da Vista
Alegre Lª, (no Candal, Vila Nova de
Gaia) do qual viria a ser Director.
No exercício desta sua actividade
de engenheiro efectuou várias
visitas de estudo a fábricas e
laboratórios estrangeiros,
importantes na sua época e no
domínio do projecto, fabrico e
ensaio do material eléctrico de Alta
e de Baixa Tensão.
Na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto o Professor
Manuel Corrêa de Barros regeu
várias disciplinas: Rios Canais e
Portos de Mar, Medidas Eléctricas,
Máquinas Eléctricas de Corrente
Contínua e Máquinas Eléctricas de
Corrente Alternada, e Electricidade
Aplicada (II parte).
Em 1950 foi nomeado Director da
Faculdade de Engenharia, cargo
que desempenhou até 1961, e
depois exerceu as funções de Reitor
da Universidade do Porto até 1969.
Em 1974, ano da sua jubilação, era
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[2]  Ver o seu artigo biográfico sobre o pai in “O Tripeiro”, VI Série, Ano VIII, nº 3, pp. 75–80, Março 1968;   [3] “Filosofia Tomista” na 2ª Edição
revista, 1966

representante dos Professores
Catedráticos no Senado
Universitário.
Durante a sua vida o Professor
Manuel Corrêa de Barros, imprimiu
à sua actividade profissional os
elevados princípios morais, culturais

e cívicos recebidos de seu pai [2].
Por isso, como professor e como
engenheiro electrotécnico, deixou
uma recordação que provoca
expressões da mais alta
consideração em todos os que com
ele trabalharam ou em todos os que
foram seus alunos.
Na actualidade, e passados cerca
de dez anos sobre o seu
falecimento, a obra do Professor
Manuel Corrêa de Barros pode ser
avaliada através dos vários textos
sobre diversos assuntos, técnicos e
humanísticos, que se encontram
nas revistas da Faculdade, em
opúsculos diversos, e nos livros que
publicou.
Da sua actividade docente restam,
para além de recordações
episódicas, as Sebentas editadas
pelos alunos e que
complementavam as aulas teóricas
que eram ministradas  com um
estilo simples mas rigoroso e com
elevado nível técnico e científico. A
selecção das matérias do programa
de cada disciplina era cuidadosa e
traduzia o equilíbrio entre a
experiência profissional, as
necessidades técnicas previsíveis
para o País e a consulta de uma
bibliografia dedicada e actual.
Apresentou em 1948 ao 2º
Congresso Nacional de Engenharia
a tese “O Ensino da Engenharia
Electrotécnica: colaboração entre a
escola e a indústria”.
Para a revista “Engenharia”,
publicação dos alunos da Faculdade
de Engenharia, escreveu uma artigo
com carácter didáctico — “Duas
Construções Gráficas”. Para a
“Revista da Faculdade de
Engenharia” escreveu entre 1951 e
1972 um conjunto de artigos sobre a
Teoria dos Multipólos, apresentando
uma extensão da aplicação da
Álgebra das Matrizes aos circuitos
acessíveis por mais de 4 terminais,
como o são os transformadores

polifásicos, o que era um assunto
de actualidade nesses anos. Na
revista do primeiro semestre de
1951 publicou um artigo com
“Considerações sobre as Regras de
Amostragem de Isoladores para
Ensaio”, que trata um problema
técnico importante da sua actividade
profissional.
Para as provas de agregação em
1947 o Professor Manuel Corrêa de
Barros elaborou um trabalho de
grande valia, mas que não teve
continuidade nos trabalhos da
Escola, “Método Simbólico para
Estudo das Máquinas de Corrente
Alternada”. O recente
desenvolvimento dos sistemas de
controlo vectorial das máquinas
eléctricas de corrente alternada,
confirmou a importância dos
conceitos e dos métodos de análise
contidos neste trabalho científico.
Para além de trabalhos de
divulgação técnica publicados
noutras revistas, em 1969 reuniu

num opúsculo — “Problemas da
Universidade” — uma selecção dos
textos elaborados no exercício das
suas funções de Reitor da
Universidade do Porto.
Traduzindo a sua elevada cultura
humanística e o seu interesse pela
formação integral dos alunos
universitários publicou em 1945 um
ciclo de “Lições de Filosofia

Tomista” [3] pertencentes a um
curso, que tinha realizado em 1942,
na Juventude Universitária Católica
(JUC) do Porto. Já depois de
retirado das lides académicas o
Professor Manuel Corrêa de Barros
publicou em 1982 um outro livro
“Reflexões de um Estudioso de S.
Tomás” onde estão redigidas as
reflexões pessoais suscitadas, sob
a influência da filosofia e do
pensamento de S. Tomás de
Aquino, pelos problemas científicos,
técnicos, culturais ou sociais do seu
tempo...  ■


