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CARLOS.FIOLHAIS

OS MEUS LIVROS

Rórnlrlonò Porto
Acaba de sair, do prelo da Editora da Universidade do Porto, um belo livro de grande formato dedicado a esse erhaordinário personagem da nossa cultura cientíÍìca que foi Rómulo
de Carvalho. Intitula-se <Rómulo de Carvalho na Universidade
do Porto r9z8-r93r" e é seu autor (embora a indicação esteia
demasiado discreta) o ilustre Professor de Física da Universi'
dade do Porto |osé Moreira de Araújo. O design e a fotografìa,
que são componentes essenciaisdo liwo (o que os ingleses chamam um "coffee table book"), são de Rui Mendonça.
O livro, apesar de iançado há poucas semanas, tem data de
zoo6, o ano em que se comemoraram os cem anos do nascimento do professor e poeta. Este ano comemoram-se os dez
anos do seu faiecimento, estando previsto para breve a publicação do seu volume de <Memórias>>,que é dedicado aos seus
tetranetos (bisnetos já ele tem mas tetranetos ainda nãol).
Rómulo de Carvalho, apesar de ter nascido em Lisboa e de
ter aí iniciado o seu curso superior, estudou na Universidade
do Porto durante os quatro anos que estão indicados no título
desta obra. Mais tarde foi professor do ensino secundário no
Liceu Nacional de D. foão III, hoje EscolaSecundária|osé Falcão, efn Coimbra (o meu liceu e, já agora, também o liceu onde,
"in illo tempore", estudou Antero de Quental!). Mais tarde ha'
veria de se mudar para a sua terra natal, onde foi durante muitos anos professor no Liceu Pedro Nunes.

intitulados "A decadência do raciocínio" e "A igualdade dos sexos". Ëste último artigo foi algo polémico, por contrariar algumas posições conservadoras sobre a mulher, tendo valido uma
resposta do chefe de redacção.Os trabalhos do iovem Rómu1o,na altura em que estudava no Porto, estão publicados na
obra em apreço em apêndice para uma mais fácil memória
futura. Só é pena não haver um índice do livro, com indicação dos apêndices.
A cidade do Porto deixou uma marca indelével em Rómulo de Carvalho pela vida fora. No final da sua vida, ainda
nas ..Memórias>>que esperamos em breve poder ler na sua
totalidade, o grande mestre refere-se à "mui nobre e invicta
cidade" do seguinte modo:
de sabor
"Goslei de viver no Porto. Era então uma cíd.a,d'e
antígo,fiel às litografi.asd'osículo XIX que me deslumbrauarncorn
as irnagensda Ríbeíra do Douro, das casasde Míragaía, da rua de
S.Joã.o,dos Clérígose da Cord.oaría,com o edificio da Relaçãoonde
Camilo curtíu es suaspenas,com a Foz deAntónio Nobre,o passeío
d.asCardosase aspontessobreo río. Cidade burguesa,na azáfama
das suas ruas sentía-sea preocupaçã.ode víver, o ônimo de lutar, a
vontadede chegaraté detenninadoponto. As mulherese oshomens,
gentedo povo, nã.oeram osque eu vía em Lísboa.Tínharw.urncanz
maís bravo,un7rneneartnaís decídído,urna voz cornrnaísressonôncía, um conjunto de caracteresque podeiam definir um qutro Por'
..,.-_-.,
tugal, talvez até mais genuíno"r

CarvaÏho'(qüe só nosrseus témpos de Coimbfa se estreoültl'
como poeta António Gedeão) começou os seus estudos superiores na Escola Politécnica de Lisboa em Outubro de 1925, nas
vésperas da revolução de z8 de Maio de 19z6 que conduziu ao
Estado Novo. Frequentou aí o curso preParatório para Engenha'
ria Militar, profissão para a qual nunca mostrou a menor voca'
ção. Filho de uma família que não era rica, a carreira rnilitar
era, na época, a possibilidade de mais cedo aceder a uma situânão simpaüção de independência económica. Mas Carvalho
zou com os seus professores militares, que davam aulas numa
posse militar ainda que não envergassem as suas fardas... Esainda inéditas:
creveu ele nas suas <<Memórias>>
"Prímeíro os generaise os coronâs a ensinarem'meas leis da
gravítação uníversal,asfórmulas dasuitamínas, as equaçõesdo 4"
grau e os tiôngalos esffficos,de espadadírigida ao peito; depoiso
general Gomesd'a Costaa cavalo, acarnpadoem Sacavém,preparand.oa sua entrada gloriosaem Lísboa".
E foi por uma certa aversão aos militares que, em 1928, se
mudou para o Porto, para um curso bem diferente, a licenciatura em Ciências Físico'Químicas. Escolheu ser professor e, haveria ele mais tardede declarar,na Universidadede Évora,numa
cerimónia de entrega do grau de doutor "honoris causa", não
qualquer professor, mas professor do ensino secundário:
"Iria para o ensino. Igualmente me interessavam as Letras
e as Ciências, e em qualquer dessessectoresensinaria com prazer. Mas não valeria a pena voltar atrás, ao Liceu, para frequentar o Curso Complementar de Letras, podendo aproveitar o de
Ciências, de que iá tinha diploma. Seria por aí o caminho. Das
Ciências, todas me agrádavam, mas preferi a Física e a Química porque implicavam trabalhos de mãos e recurso às Matemáticas. concretamente utilizadas. Foi esseo meu destino (...)".
Chegou a receber um convite para ser assistentena Universidade do Porto, mas declinou'o. Ainda das <<Memórias>>:
"Não me inclinava a trocar o conúvio dos adolescentes pelo
dos barbados. Nunca me arrependi dã decisao".

Felizmente que,-passadosquase oitenta anos, o Porto ainda
hoje é assim!

Logo no início do liwo, numa nota introdutória, o autor explica que foi encontrado no espólio do Departamento de Física
da referida Universidade um trabalho escolar de Rómulo de
Carvalho, escrito na sua muito certinha caligrafia. Esse trabatho, que serviu de "leit motiv" ao Presente liwo, era um estudo
de mãtérias não dadas nas aulas da disciplina de "Acústica, Óptica e Calor". O trabalho sobre calores específicos (calor que um
dado material pode absorver por unidade de massa), que se encontra reproduzido em "fac simile" no Apêndice 4, aborda vári
os conceitos e teorias de Física Modema, nomeadamente da
paradoxal teoria quânticâ, que na altura eram relativamente recentes. Escreveu a certo Passo:

(Ficha: Rómulo de Carvalho na Universidade do Porto r9z8r93r, fosé Moreira lraúio. Editora da Universidade do Porto,
Porto, zoo6.)

" A teoria dosquanta obiga-nos a cornbaterao seu lado pela
d.osresultadosquecom ela seobtêm,emboraospincípíos
veracíd.ade
seculares,nosrepugòs concepções
em queestúassente,tã,oestra'nhos
nemumpouco".
Mas esse trabalho foi apenas um pretexto para uma obra
muito interessante que o ultrapassa largamente. EIa conta-nos,
mais em geral, como foi o percurso académico do iovem estudante no Porto e, mais em geral, como era a vida nessa época da
que é hoje a maior academia portuguesa. ]osé Moreira Araúio'
Cuios saber e rigor são bem conhecidos da comunidade científica portuguesa, aproveita o ensejo para descrever de forma sábia
e rigorosa a instituição na época, nomeadamente os professores
daslárias disciplinas, os ProgÍamas, as instalações, a atmosfera, etc.
Nesses anos de aprendizagem, o jovem Rómulo de Carva'
tho leu muito, pdncipalmente obras de ciência e de divulgação
cienúfica estrangeiras. E também escreveu: além de trabalhos
escolarescomo o que foi citado, escreveu "pÍosas e versos", incluindo dois interessantes artigoS no jomal académico do Porto
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