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 Joaquim Roberto de Carvalho nasceu na cidade de Guimarães, na freguesia de S. Sebastião, a 3 de Maio de 1893 e faleceu no 

Porto a 27 de Novembro de 1944, com algo mais de 51 anos de idade. Frequentou o Seminário-Liceu até ao 5º ano, de 1907 a 1911. Ao mesmo 

tempo, estudou na Escola Industrial Francisco de Holanda, escola onde fez os cursos de Desenho, Química e Física. Foi para a cidade do 

Porto em 1911, matriculou-se no Liceu Rodrigues de Freitas, onde fez em 1911-1912 o 6º e 7º anos conjuntamente. Em 1912 passou à Faculdade 

de Ciências onde cursou o F.Q.N.. De 1912 a 1918 frequentou a Faculdade de Medicina. Em 1919, a 30 de Julho, defendeu tese de doutoramento 

na respectiva Faculdade com “estereoradiografia”, além de ter tomado parte em várias discussões de outras, de entre elas as quais numa 

delas falou sobre a primeira mielografia praticada no Porto e um outro trabalho sobre “O valor de Radiologia ureteropielorenal” em que 

obteve a classificação de M.B. (dezanove valores). Há, até esta fase, dois factos que merecem ser sublinhados. O primeiro refere-se à fre-

quência da Escola Industrial Francisco de Holanda. O segundo diz respeito à circunstância de, ainda estudante de Medicina, por decreto de 17 

de Agosto de 1917, ter sido nomeado 2º assistente do Laboratório e Museu de Anatomia Patológicas e seu preparador em Julho de 1919. A 

frequência da Escola Industrial Francisco de Holanda favoreceu-lhe o despertar de aptidões que tiveram repercussão evidente no seu futu-

ro; o segundo, endereçou-o no sentido da Radiologia e da Faculdade de Medicina. Roberto de Carvalho era dotado de raras aptidões musculares, cultivadas desde a infância, 

as quais ficaram registadas em trabalhos do Prof. J. A. Pires de Lima , num dos quais referindo-se-lhe diz “que adquiriu uma agilidade extraordinária e uma aptidão notável 

para delicados trabalhos manuais. É um distintíssimo radiologista – a observação refere-se à idade de 31 anos de Roberto de Carvalho – toca piano e violino, desenha, e tem 

acentuado espírito inventivo e grande habilidade para trabalhos mecânicos. Imaginou um novo modelo de fonendoscópio e um engenhoso aparelho de anestesia e manipula ao 

torno os instrumentos que inventa ou aperfeiçoa. Recordar a figura do insigne radiologista que, do ponto de vista profissiona l, foi portuense, mas que nunca esqueceu a sua 

terra de origem, como o demonstrou por palavras e actos até à hora do seu falecimento. A descoberta dos raios X haveria de suceder a 8 de Novembro de 1895, portanto 

cerca de 2 anos e meio depois do seu nascimento, justamente num período em que decorriam investigações aturadas sobre as descargas eléctricas em tubos de gás rarefei-

to e que haveriam de conduzir à descoberta dos raios X, culminando assim trabalhos de mais de dois milénios. Consequentemente, Roberto de Carvalho nasceu e fez-se Médi-

co na fase inicial do desenvolvimento da radiologia médica, isto é, no seu primeiro quarto de século, fase esta em que os médicos de todo o mundo seguiam com alvoroço o 

alargamento das possibilidades de aplicação dos raios X à Medicina. Não admira, pois, que Roberto de Carvalho se interessasse e apaixonasse, como veio a suceder, por este 

ramo da Medicina em pleno desenvolvimento. Logo que Roberto de Carvalho se instalou, dispunha dos melhores recursos da época nas áreas do diagnóstico e da terapêutica, 

de tal maneira que, como lembra Cerqueira Gomes no artigo já citado, “o aparecimento dos seus trabalhos provocara um momento de emoção; em boa verdade começava 

entre nós a radiografia. Eram novas aquelas imagens; não estávamos habituados a recortes assim vivos, ao mesmo tempo que começávamos a ouvir entre nós falar das 

bexigas e úteros que deixavam de sangrar pelos raios X, e dos tumores que fundiam ou regressavam debaixo de uma ampola de Coolidge”.  

 E pela vida fora, aliás curta que coube viver a Roberto de Carvalho, sempre actualizou a sua aparelhagem, tal como seguiu as reuniões médicas dedicados à radio-

logia, tais como cursos e congressos, seja como assistente, seja como participante, ao mesmo tempo que mantinha uma colecção de revistas e livros que lhe permitiam 

perfeita actualização dos progressos de radiologia mundial. É de registar que Roberto de Carvalho demonstrou desde cedo aptidões para fora da Medicina que o podiam ter 

conduzido a outra orientação profissional. Assim, as suas tendências no domínio da Física e Química, adivinhavam-se já, dado que sabemos que desde muito novo experimen-

tava os efeitos dos choques eléctricos nos focinhos dos gatos, quando estes procuravam a manteiga que ele, ainda menino, colocava sobre chapas de lata ligadas à corrente 

eléctrica, gerada por pilhas que ele próprio preparava, ou experimentava reacções químicas autorizadas pelo seu mestre na Escola Industrial de Francisco de Holanda. A par 

desta predilecção pela físico-química também o seduzia a música. Estudou violino, piano e harmónio, A este propósito, na loja paterna, ainda criança, fazia a demonstração à 

clientela das possibilidades dos instrumentos que o pai também vendia e assim ajudava no negócio. Mais tarde, já estudante de Medicina ou mesmo licenciado, não abandonou 

esta predilecção. Com efeito, sabemos que durante o seu treino no Banco de Urgência no Hospital de Santo António, abandonava por momentos esta sua actividade e ia ao 

Teatro de Carlos Alberto, situado bem perto, tocar entre cenas o número que lhe competia, para regressar de seguida ao trabalho hospitalar. E é sabido também que dirigiu 

orquestras em vários teatros, durante os seus estudos, trabalho este que lhe permitia a sua independência, ainda que não tivesse verdadeira necessidade disso. E, a par 

desta actividade quási profissional, deleitava, nas suas horas vagas, os amigos, com o seu acordeão. Assim, por exemplo, entrava na casa do Prof. Hernâni Monteiro abraçado 

naquele instrumento, tocando as mais variadas melodias e, como recordou o Prof. Marques dos Santos, durante o estágio que efectuara em Bordéus, entretinha o seu Mestre 

Bergonié com as mais belas rapsódias minhotas. A mesma predilecção é ainda lembrada pelo Prof. M. Cerqueira Gomes, quando ass inala que, a par de executante, também 

compôs música para peças de teatro, que aquele seu condiscípulo escrevia e Roberto de Carvalho musicava, peças destinadas a certas festas de alunas de Colégios e que os 

dois ensaiavam. Roberto de Carvalho tinha rara aptidão para solucionar problemas mecânicos: concertava relógios, máquinas de projecção, fonendoscópios, que muito úteis 

foram durante a 1ª guerra.  

 Um dos seus trabalhos sobre as “Revelações dos raios X nos quadros antigos” – foi publicado na Revista de Guimarães, revista que a Sociedade Martins Sarmen-

to, prestimosa instituição edita e da qual Pedro Vitorino era um assíduo colaborador, tendo aqui dado à estampa, entre 1921 e 1944 – ano do seu falecimento – 34 estudos, 

sobretudo na secção “Museus, galerias e colecções”. Roberto de Carvalho não era um apaixonado pelo literatura. Nas horas livres, que eram muito poucas, gostava de teatro, 

de cinema e particularmente de circo. Como professor preparava as suas lições com minúcia e nas suas aulas e conferências, era um expositor preciso e um rigoroso cum-

pridor, dos seus horários. E nos exames era justo nas classificações dos seus alunos, alunos por quem era adorado e querido. Roberto de Carvalho era de uma inteligência 

clara e dotado de vincado sentido prático que se fazia sentir desde o seu modo de vestir à condução da sua actividade no consultório, onde aplicava todos os meios que per-

mitissem trabalhar com mais eficácia e com menor dispêndio de tempo. Desde o fecho “éclaire” nos fatos e sapatos, até ao registo ao “dictafone” dos seus relatórios ou o 

uso do microfone para transmitir dos solos escurecidos para serem dactilografados em  espaços iluminados as observações radioscópicas, tudo isso era usado como rotina. 

Era ao mesmo tempo um homem bondoso, dotado de bom coração, ao contrário do que poderia parecer numa análise superficial. A este propósito bastará lembrar os valio-

sos legados que fez a todos as instituições de solidariedade social da cidade onde nasceu e os modos diversos como os distribuiu; lembrar ainda que criou na Faculdade de 

Medicina do Porto, o prémio Roentgen-Curie, destinado ao aluno que melhor aplicação mostrasse pelos estudos radiológicos, prémio criado em 1938 e para o qual mais tarde 

(1943) doou uma importância a partir de cujo rendimento o prémio fosse mantido após a sua morte, como ainda hoje acontece; lembrar ainda que outras dádivas fez à Facul-

dade, em aparelhagem; e lembrar finalmente, o modo generoso como recompensou aqueles que ao longo dos anos o serviam ainda na hora da morte.  

     

Origem: www.csarmento.uminho.pt/docs/ndat/rg/RG104       Imagem de Dr. Roberto de Carvalho cedida pela Real Irmandade de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos 
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Fonte: 

Recordando o Prof Dr. Roberto de Carvalho no centenário do seu nascimento: 3/5/1893 — 3/5/1993. 
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