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O  Prof.  Carlos  Carvalho

Entre os antigos alunos da FEUP —

Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto que contribuíram para um ensino, com
qualidade e prospectivo das necessidades da
Sociedade, como o que esta Escola procura
ministrar, encontra-se o Prof. Carlos Castro
Carvalho (1928–1986). Tendo exercido a
docência no âmbito da Engenharia
Electrotécnica, de 1953 a 1986 leccionou
disciplinas de Electrotecnia (Geral e Teórica),
Máquinas Eléctricas, Tracção e Força Motriz,
Aplicações de Electricidade e Construções
Electromecânicas.

A maior parte do trabalho docente do Prof.
Carlos Carvalho ocorreu nas disciplinas da área
científica de Máquinas Eléctricas, em que
marcou o ensino da FEUP com a sua criteriosa
escolha de programas, com a elaboração de bons
apontamentos didácticos e com um nível de
exigência humano e equilibrado na avaliação dos
conhecimentos.

Para a escolha das matérias dos programas das
disciplinas o Prof. Carlos Carvalho soube,

actualizando os antigos programas, adoptar
métodos novos que nesta Escola eram estudados,
como o mostra a aplicação do Método Simbólico
na modelização das máquinas eléctricas de
corrente alternada; soube avançar com o estudo
de máquinas que iriam ter importância futura,
como o motor de colector de lâminas para
corrente alternada, que continua ainda a servir na
tracção eléctrica ferroviária; e soube observar e
meditar na evolução do ensino, o que o levou a
ter nos últimos anos de vida um trabalho
pedagógico importante no ensino e na aplicação
da Teoria Generalizada das Máquinas Eléctricas.

Em todas as disciplinas que regeu, elaborou e
manteve actualizados, apontamentos didácticos
além de colecções de problemas e de
experiências laboratoriais. Ainda hoje são
elementos de referência os seus apontamentos
sobre Máquinas Síncronas (1971) e sobre
Transformadores (1983).

Nos actos de avaliação de que foi responsável
existiu sempre um clima de rigor e exigência,
temperado por um espírito compreensivo e
respeitador do examinando.

Na actividade docente do Prof. Carlos Carvalho
ocorreu também a influência benéfica de um
trabalho de investigação e de estudo
experimental nos domínios das disciplinas
ensinadas. Um seu trabalho sobre o
comportamento do motor de indução trifásico
com uma fase do induzido aberta, realizado no
Laboratório de Máquinas Eléctricas da FEUP,
permitiu-lhe fundamentar um método próprio de
abordagem da Teoria Generalizada. Teve ainda
a possibilidade de desempenhar um cargo de
investigador científico numa empresa
electrotécnica privada, onde realizou trabalhos
de estudo e investigação que também
influenciaram o conteúdo dos programas das
disciplinas que leccionou.

Para além do ensino na Universidade do Porto, o
Prof. Carlos Carvalho fez uma comissão de
serviço na Universidade de Lourenço Marques
nos anos lectivos de 1967-68 a 1969-70. Aí
planeou, orientou a montagem e lançou o
trabalho para os cursos de engenharia do
Laboratório de Máquinas Eléctricas. Também
naquela Universidade, que ajudou a criar, teve
uma actividade docente notável.
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