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Por feliz coincidência ocorre no dia desta aula  — o7 de Outubro de 2004 — a passagem do
centenário natalício de um antigo Professor da
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, que na sua actividade docente, que no seu
trabalho de doutoramento, e que na sua vida
profissional esteve ligado à Tracção Eléctrica — o
Professor Manuel Corrêa de Barros.
Manuel Corrêa de Barros licenciou-se em
Engenharia Civil (1928) e em Engenharia
Electrotécnica (1929), depois de frequentar a
Faculdade de Ciências e a Faculdade Técnica,
entretanto Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, tendo iniciado a sua
carreira docente como 2º Assistente nas aulas do
2º Grupo (Estradas e Caminhos de Ferro).
Em Fevereiro de 1942 começou a reger disciplinas
do 6º Grupo (Engenharia Electrotécnica) entre as
quais Máquinas Eléctricas de Corrente Contínua.
Através da análise dos apontamentos publicados
para estas disciplinas podemos ver o cuidado posto na selecção dos assuntos, e relembrar
como as aulas eram ministradas com um estilo simples mas rigoroso e com elevado nível
técnico e científico.

Em 1944 foi-lhe conferido por unanimidade do Júri o grau de
Doutor em Engenharia Electrotécnica, tendo apresentado a
dissertação “Comprimentos Virtuais dos Caminhos de Ferro
Eléctricos”.
Nesta dissertação e partindo da noção de comprimento virtual — é
o comprimento que teria uma linha hipotética de caminho de ferro,
de características definidas e uniformes (geralmente em recta e
patamar) equivalente à linha real, sob um determinado critério de
equivalência. Esses critérios dependem de várias grandezas físicas
características do problema em estudo: determinação dos tempos
de percurso (horários), fixação das tarifas, e comparação de
traçados.

Nas linhas de tracção eléctrica, o comprimento virtual é importante no estudo do consumo da
energia eléctrica; atendendo a que esse consumo interessa à previsão das despesas, e é
fundamental no dimensionamento da instalação eléctrica de alimentação dos veículos. Mas é
maior a dificuldade em determinar o comprimento virtual de uma linha férrea porque são
particulares as características da tracção eléctrica; basta verificar que na tracção a vapor ou
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na tracção diesel-eléctrica não é possível a recuperação de energia nas descidas .
Nesta dissertação Manuel Corrêa de Barros faz um resumo histórico dos trabalhos
anteriormente realizados, apesar das dificuldades em obter elementos bibliográficos em
tempo de guerra, e depois estuda profundamente o comprimento virtual referente ao consumo
de energia, oferecendo um conjunto de tabelas e ábacos baseados em valores característicos
assumidos pelos projectistas que o precederam.

Desde Junho de 1931 até Junho de
1945 trabalhou como engenheiro na
Central Termoeléctrica de Massarelos
da Companhia Carris do Porto. Foi um
período interessante e difícil da vida
desta Central, quando se deu a sua
modernização passando a Central
produtora de energia em corrente
alternada com turbo-grupos, e quando
começaram a ser utilizados os

rectificadores de vapor de mercúrio.
Também na parte final deste tempo em que trabalhou na Central de Massarelos, o Professor
Manuel Corrêa de Barros colaborou na resolução do problema da queima do carvão Duriense
(S. Pedro da Cova), de má qualidade mas disponível, quando a guerra tinha tornado quase
impossível a importação de carvão (antracite).
Depois do seu doutoramento, em 1944, Manuel Corrêa de Barros foi contratado como
professor catedrático do 6º Grupo da FEUP, tendo-se jubilado em 1974.
Durante a sua vida académica regeu as disciplinas de Electrotecnia
Teórica, Medidas Eléctricas, Máquinas Eléctricas de Corrente Contínua,
Máquinas Eléctricas de Corrente Alternada, Electrónica Aplicada,
Máquinas Primárias, Telecomunicações (1ª parte), Aplicações de
Electricidade (2ª p). Em situação excepcional regeu ainda a disciplina de
Turbomáquinas ( 1ª e 2ª p) do Curso de Engenharia Mecânica.
O professor Manuel Corrêa de Barros na selecção das matérias do
programa de cada disciplina mostrou sempre um grande cuidado e
procurou o equilíbrio entre a experiência profissional, as necessidades
técnicas previsíveis para o País e a consulta de uma bibliografia dedicada e
actualizada.
No ano de 1945 Manuel Corrêa de Barros começou a trabalhar como engenheiro
electrotécnico para empresas de produtoras de porcelanas eléctricas. Como Director do
Gabinete e Laboratório de Estudos da Fábrica de Porcelana da Vista Alegre, deve-se-lhe a
orientação dos trabalhos que levaram ao desenvolvimento dos isoladores empregues desde a
década de cinquenta na electrificação das linhas de caminho de ferro nacionais (Linha do
Norte e Linha de Sintra). Devem-se-lhe também estudos sobre a amostragem de isoladores
para ensaio, sobre a definição de aspectos técnicos desses ensaios e a criação de um
Laboratório Electrotécnico de Ensaio de Isoladores.
Traduzindo a sua elevada cultura humanística publicou em 1945 um ciclo de “Lições de
Filosofia Tomista” e em 1982 publicou ainda um último livro “Reflexões de um Estudioso de
S. Tomás de Aquino”. Para além de outras obras de empenhada cultura Cristã, fez, com fina
sensibilidade, a tradução para português dos poemas de Elisabeth Barret Browning “Sonnets
from the Portuguese”. – MVG –


