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O EDIFÍCIO DO GABINETE E LABORATÓRIO (aspecto actual)

Um  Laboratório  Electrotécnico  no
Candal

MANUEL VAZ GUEDES

A concretização do grande objectivo nacional
que constituiu a electrificação do País ficou a dever
muito aos estudos e aos trabalhos realizados num
laboratório electrotécnico que em 1948 foi
instalado no Candal, Vila Nova de Gaia [1]. O
projecto e a direcção da instalação desse
laboratório deve-se ao conhecimento e à
competência técnica de um ilustre engenheiro e
professor da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto — o Professor Manuel
Corrêa de Barros, [2].

Para assegurar um fabrico nacional de
materiais isolantes cerâmicos competitivo com o
dos fabricantes estrangeiros, quanto à inovação e
quanto à qualidade, algumas empresas cerâmicas
criaram um laboratório central capaz de promover
o estudo e o desenvolvimento de novos modelos
de produtos, de criar novos métodos de fabrico e
de constituir uma entidade isenta no controlo e na
fiscalização da produção. Este objectivo foi

concretizado apenas por uma das empresas que
criou no Candal o Gabinete e Laboratório Central
de Estudos, como uma dependência autónoma da
Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre.

Este gabinete e laboratório de estudos tinha
por objectivo, também, a investigação das matérias
primas, das pastas cerâmicas e da porcelana, e
dos processos de manipulação desses materiais —
o que pertence ao domínio da engenharia química;
mas neste artigo apenas se fará referência aos
aspectos que permitem realçar a existência deste
laboratório no âmbito da História da Electrotecnia.

O   Laboratório
O edifício construído para alojar o Gabinete e

Laboratório Central de Estudos (GLE) ainda hoje
existe na freguesia do Candal. Inicialmente tinha
entrada pela Rua do Rei Ramiro e estava
implementado num amplo terreno circundante, que
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hoje está cortado e ocupado por uma via rápida.

O edifício, projectado pelos arquitectos João
Andresen e Rogério Martins, desenvolve-se em
comprimento; como dispunha de bastante terreno
circundante, estava rodeado de arvoredo “para
assegurar o sossego“ (!), e estava dotado de fácil
acesso para todo tipo de veículos. O edifício era
somente constituído por duas partes: uma parte
formada por dois pisos (rés do chão e primeiro
andar) e uma segunda parte, destinada ao
laboratório de alta tensão, com um pé direito duplo
(8,5 m). O edifício dispunha ainda de um amplo
terraço na parte mais afastada da rua. Ao longo do
tempo foram sendo introduzidas algumas
alterações, e acrescentos, a estes aspectos
construtivos gerais, essencialmente impostas pela
alteração dos fins para que fora criado.

Quando ficou concluída a instalação do
Gabinete e Laboratório Central de Estudos, o
edifício alojava, para além do Gabinete de
Estudos, com escritórios, sala de desenho e uma
biblioteca, um Laboratório Electrotécnico, capaz de
efectuar ensaios eléctricos, mecânicos,
electromecânicos e térmicos de isoladores; alojava
também um Laboratório Físico-Químico destinado
aos estudos das matérias primas e das pastas
cerâmicas; e ainda abrigava um laboratório
cerâmico, que mais não era que uma pequena
fábrica que permitia o estudo experimental dos
métodos de fabrico dos produtos cerâmicos.

ISOLADOR ELÉCTRICO

No âmbito da História da Electrotecnia é
importante realçar os aspectos deste Gabinete e
Laboratório Central de Estudos que se prendem
com os isoladores, como elementos constituintes
do sistema eléctrico, que projectados e fabricados
em Portugal tão eficazmente serviram o programa
da electrificação nacional, estabelecido na Lei nº
2002 de Dezembro de 1944.

Embora a indústria nacional já fabricasse
isoladores para as redes de transporte de energia
eléctrica em alta tensão, e por isso tivesse alguma

experiência, as condições físicas especiais em que
estes elementos trabalham obrigam a um
conhecimento profundo do seu comportamento em
serviço quanto aos esforços eléctricos, mecânicos
e térmicos. A simples alteração das condições
atmosféricas de um regime de tempo seco para um
regime de chuva ligeira, cria duas condições de
comportamento eléctrico muito diferentes e que
condicionam o desenho do isolador [3].

Devido a este comportamento físico especial,
tanto eléctrico, como térmico e como mecânico, o
projecto de um novo isolador carece de ser
acompanhado de ensaios físicos que exigem a
disponibilidade de um laboratório electrotécnico
com características especiais.

Por isso, e apenas no âmbito da electrotecnia,
este laboratório — Gabinete e Laboratório Central
de Estudos — era formado por diversas secções
componentes que estavam alojadas em diferentes
divisões do edifício.

ESPINTERÓMETRO E GERADOR DE TENSÃO

No andar superior do edifício, e em sala
própria, encontrava-se uma sala de Medidas
Eléctricas, onde eram efectuadas montagens de
medida de resistividade, constante dieléctrica e
perdas dieléctricas, além de outras grandezas
eléctricas. Destinada a dar apoio à caracterização
eléctrica dos isoladores, nesta sala estavam
guardados os aparelhos de medida necessários ao
estudo eléctrico dos isoladores de alta tensão e
dos isoladores telefónicos. Este tipo especial de
isoladores eléctricos obrigava à existência de um
teraohmímetro para medida da resistividade e de
um aparelho de medida de capacidade e perdas
dieléctricas pelo método de ressonância.

Na maior sala do edifício, com altura dupla  (13
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x 10 x 8,5 m) estava instalado um Laboratório de
Alta Tensão, que constituía a sala de ensaios
eléctricos. Era a parte mais espectacular de todo o
conjunto de laboratórios, quer pelo aspecto
grandioso e luzente da aparelhagem instalada —
espinterómetro, gerador de onda de choque,
transformador de ensaio, tinas, cuba de óleo —,
quer pelo tipo de ensaios e operações a efectuar
— aplicação permanente de uma tensão elevada,
ensaio de onda de choque, aferição do valor da
tensão com o espinterómetro, etc...

TINA DO ENSAIO DE DISRUPÇÃO

No Laboratório de Alta Tensão realizavam-se
todos os ensaios necessários, durante o
desenvolvimento de um novo modelo de isolador.
Neste laboratório era analisado o comportamento
do novo modelo quanto ao valor da tensão de
disrupção a seco e sob chuva; quanto ao valor da
tensão de perfuração em banho de óleo; quanto ao
valor da tensão de perfuração sob tensão de
choque; etc ...

Para um completo estudo dos isoladores de
alta tensão, sob as mais adversas condições
atmosféricas, a sala de ensaios eléctricos
prolongava-se por um terraço, onde era possível a
exposição dos isoladores à acção dos agentes
atmosféricos, enquanto lhes estava aplicada uma
elevada tensão eléctrica de frequência industrial.

Para a alimentação do transformador de
ensaio com uma tensão eléctrica normalizada, na
forma de onda e na frequência, e com
possibilidade de variar a sua amplitude existia
numa outra sala, perto da sala de ensaios

eléctricos e no piso térreo, um conjunto
motor eléctrico-alternador.

Perto da sala de ensaios eléctricos, e também
no piso térreo, encontrava-se uma sala de ensaios
mecânicos. Nesta sala uma prensa hidráulica de
precisão de 20 ton — “a máquina Amsler” —
permitia efectuar ensaios mecânicos de tracção,
compressão, flexão e torção, de isoladores rígidos
ou de cadeias de isoladores. Uma janela de
ligação à sala de ensaios eléctricos permitia
aplicar, através de uma cadeia condutora, a tensão
do transformador de ensaio ao isolador submetido
a ensaio mecânico; realizava-se, desta forma, um
ensaio electromecânico.

Verifica-se em toda esta descrição da parte
electrotécnica deste importante laboratório que a
ocupação do edifício correspondia a uma plano
funcional, racionalizado, destinado a obter
importantes economias de meios e de espaço.

Nos primeiros tempos alguma da diversa
aparelhagem eléct r ica necessár ia  ao
funcionamento do laboratório transitou da empresa
fundadora, mas o projecto previa a aquisição de
aparelhagem eléctrica nova para apetrechar o
Laboratório.

O Gabinete de Estudos, que também fazia
parte do Laboratório não tinha aspectos
particulares importantes. Para além do gabinete de
um engenheiro electrotécnico residente, que neste
caso era o próprio projectista do Laboratório, o
Professor Manuel Corrêa de Barros, existia uma
biblioteca onde estavam alguns poucos livros e
revistas, as normas e a variada documentação
comercial relacionada com o fabrico de isoladores,
desde a constituição das pastas cerâmicas, aos
modelos construtivos, e ás técnicas de fabrico.

Também no equipamento do Laboratório se
notava a preocupação com a economia dos meios
e com a sua aplicação restrita ao estudo dos
isoladores. Mais tarde, como fruto da electrificação
nacional o evoluir do mercado nacional da
pequena aparelhagem electrotécnica de baixa
tensão obrigou a integrar no Laboratório os
domínios do ensaio da pequena aparelhagem para
instalações eléctricas (f ichas, tomadas,
interruptores, canalizações,...), abandonando-se o
estudo exclusivo da aplicação dos materiais
cerâmicos, e acrescentando-se a utilização da
ebonite e posteriormente dos plásticos como
material electrotécnico básico.

Com este apetrechamento inicial do Gabinete
e Laboratório Central de Estudos ficou durante
muitos anos a indústria cerâmica, principalmente a
que se dedicou ao fabrico de produtos
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electrotécnicos, dotada da capacidade de estudar
a matéria prima e os processos de fabrico, e de
desenvolver com rigor os novos isoladores
cerâmicos que o País iria necessitar num completo
processo de electrificação.

Para além de uma actividade experimental, ou
de ensaio, cabia à parte de Gabinete de Estudo
desta unidade laboratorial a adopção das normas
de ensaio e a codificação da sua aplicação [4].
Nessa época não estavam regulamentadas
normas portuguesas de ensaio de isoladores nem
dos seus elementos constituintes, pelo que havia
necessidade de estudar as normas estrangeiras na
suas condições de aplicabilidade e no rigor dos
seus resultados. No entanto, o vasto conhecimento
da Matemática, principalmente do Cálculo das
Probabilidades e da Estatística, permitiu que o
Professor Manuel Corrêa de Barros desse um
contributo importante na análise das condições de
amostragem adoptadas pela Comissão
Electrotécnica Internacional.

O   Projectista
O projecto e a montagem inicial de um

Laboratório Electrotécnico em terras de Vila Nova
de Gaia foi uma obra do engenheiro Manuel
Corrêa de Barros (1904–1991).

MANUEL CORRÊA DE BARROS  (1904–1991)

Este engenheiro, licenciado em Engenharia
Civil (1928) e Engenharia Electrotécnica (1929)
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do

Porto, teve uma brilhante carreira académica nesta
Escola, onde tendo-se doutorado em Engenharia
Electrotécnica em 1944, foi regente de 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).

Trabalhou como engenheiro na Central
Termoeléctrica de Massarelos da Companhia
Carris de Ferro do Porto, numa época difícil
(1931–1945) que abrangeu a II Guerra Mundial e
em que foi necessário concretizar o aumento da
capacidade da central e depois adaptá-la à queima
dos carvões nacionais (de má qualidade) devido ao
regime de racionamento imposto pela guerra,

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 [5].

ISOLADOR PARA ALTA TENSÃO [4]

Para além do projecto de novos isoladores
eléctricos, assunto que requereu a aplicação dos
seus profundos conhecimentos teóricos, orientou o
desenvolvimento de novas pastas e processos de
fabrico como director do Laboratório e interveio nas
definições regulamentares em comissões
electrotécnicas e no Conselho Superior de Obras
Públicas.

No exercício da sua actividade de engenheiro
efectuou várias visitas de estudo a fábricas e
laboratórios estrangeiros (de 1945 a 1947) em
Inglaterra, Estados Unidos e Espanha. Todos
esses laboratórios eram importantes nessa época
no domínio do projecto, fabrico e ensaio do
material eléctrico de Alta e de Baixa Tensão.

Quando em 1948 apresentou num Congresso
de Engenharia o projecto do novo Laboratório em



Manuel Vaz Guedes, 2003 5

construção no Candal, o Professor Manuel Corrêa
de Barros era já um engenheiro electrotécnico
conceituado e experiente, que podia aplicar os
seus conhecimentos num projecto raro em
Portugal mas que era imprescindível para o
desenvolvimento futuro da industria electrotécnica.

Foi então possível criar, com o auxílio de
competentes e dedicados colaboradores, um
Laboratório que teve uma importância significativa
no desenvolvimento da Indústria Cerâmica no
Candal, devido ao apoio científico e técnico que
deu à Empresa Electro-Cerâmica [6].

O desenvolvimento posterior do Laboratório,
ainda feito sob a direcção do Professor Manuel
Corrêa de Barros, ou por si assistido, mostrou que
a concepção original tinha a capacidade de
adaptação e de expansão necessária. Só a
significativa alteração do mercado nacional de
produtos electrotécnicos, que ocorreu na década
de noventa do século passado, veio mostrar a
necessidade de ser reabilitado um Laboratório
antigo, mas que tinha passado a estar sujeito a
mais exigentes e rigorosas normas de actuação.

Traduzindo a sua elevada cultura humanística
e o seu interesse pela formação integral dos
alunos universitários o Professor Manuel Corrêa de
Barros publicou em 1945 um ciclo de “Lições de
Filosofia Tomista” pertencentes a um curso, que
tinha realizado em 1942, na Juventude
Universitária Católica (JUC) do Porto. Já depois de
retirado das lides académicas, mas ainda
colaborando com o seu parecer nas actividades do
Laboratório que projectara, 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.

Como engenheiro electrotécnico e como
professor universitário, Manuel Corrêa de Barros
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.

Conclusão
Num terreno na freguesia do Candal, em Vila

Nova de Gaia, foi construído em 1948 e esteve em
funcionamento muitos anos um Laboratório
Electrotécnico, que foi notável no apoio que deu à
Industria Cerâmica.

Especializado no estudo, projecto, fabrico e
ensaio de novos isoladores eléctricos para
instalações de alta-tensão ou para instalações
telefónicas, o Gabinete e Laboratório Central de
Estudos foi projectado e montado pelo Professor
Manuel Corrêa de Barros.

Este ilustre engenheiro concebeu um
Laboratório que, durante anos, serviu cabalmente
a indústria electrotécnica nacional, e contribuiu,
com o trabalho e estudo nele realizados, para a
concretização da electrificação nacional.

MVG
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