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AnoDataDescriÃ§Ã£o1931AgostoConclui a Licenciatura em CiÃªncias FÃ-sico-QuÃ-micas.1931Â Faz exame de admissÃ£o
ao estÃ¡gio no Liceu Normal de Pedro Nunes.193131 de DezembroInicia o estÃ¡gio no Liceu Normal de Pedro
Nunes.1932Â Conclui o Curso de CiÃªncias PedagÃ³gicas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.193321 de
JunhoTermina o estÃ¡gio no Liceu Normal de Pedro Nunes.193420 de MarÃ§oÃ‰-lhe concedida a autorizaÃ§Ã£o ministerial
para exercer o ensino secundÃ¡rio particular e lec-ciona, a partir dessa data, na Escola LusitÃ¢nia, em Lisboa.193423 de
AgostoÃ‰ nomeado professor agregado do quadro do serviÃ§o eventual. As fÃ©rias nÃ£o eram
remuneradas.1934AgostoFaz Exame de Estado.1934OutubroÃ‰ colocado no Liceu CamÃµes, onde lecciona
ininterruptamente atÃ© ao ano lectivo de 1947/48.19354 de JulhoÃ‰ nomeado vogal do jÃºri de exames de admissÃ£o Ã
Universidade de Coimbra.193617 de DezembroÃ‰ nomeado professor auxiliar do 7Âº grupo do ensino liceal de CiÃªncias
FÃ-sico-QuÃ-micas, cargo do qual toma posse em 8 de Janeiro de 1937. Apenas a partir dessa data tem direito a fÃ©rias
remuneradas.193715 de Julho
a 15 de AgostoÃ‰ membro do jÃºri de exames de admissÃ£o Ã Universidade de Coimbra.193819 de JaneiroÃ‰ nomeado
Director do LaboratÃ³rio de QuÃ-mica do Liceu de CamÃµes, cargo que ocupa atÃ© ao ano lectivo de 1947/48.1940Â Publica
o artigo â€œMetamorfoses LinguÃ-sticas da VÃ©nus dos metaisâ€•, Liceus de Portugal, nÂº 3, Lisboa.1941Â Publica o artigo â
de SalomÃ£o e de Jeremiasâ€•, Liceus de Portugal, nÂº 8, Lisboa.19422 de JunhoÃ‰ nomeado membro da ComissÃ£o
Organizadora dos pontos de exame do ensino liceal, lugar no qual permanece quase ininterruptamente atÃ© Ã
aposentaÃ§Ã£o.1943Â Publica o artigo â€œCobalto â€“ o diabinhoâ€•, Liceus de Portugal, nÂº 26, Lisboa.1945 Â Ã‰ nomeado
colaborar nas reformas dos programas do Ensino Liceal.1946Â Faz parte da direcÃ§Ã£o da Gazeta de FÃ-sica, com J.
Xavier de Brito, Armando Gibert e LÃ-dia Salgueiro. AtÃ© 1974, esta revista constituiu, a nÃ-vel mundial, uma das primeiras
publicaÃ§Ãµes periÃ³dicas exclusivamente dedicada ao ensino e Ã divulgaÃ§Ã£o da FÃ-sica. RÃ³mulo de Carvalho colaborou
na Gazeta com diversos textos ligados ao ensino da FÃ-sica e permaneceu na sua direcÃ§Ã£o durante 28
anos.1946Â Publica o artigo â€œComo se mediu a carga do electrÃ£oâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 1.1946Â Publica o art
â€œAcerca do asÃ©mâ€•, Liceus de Portugal, nÂº 53, Lisboa.194720 de MaioÃ‰ nomeado para a comissÃ£o encarregada de
organizar as provas escritas para os exames de aptidÃ£o Ã Faculdade de Engenharia do Porto e do Instituto Superior
TÃ©cnico de Lisboa, cargo em que permanece durante anos sucessivos.1947Â Publica na Gazeta de MatemÃ¡tica, cujo
responsÃ¡vel pela secÃ§Ã£o de pedagogia era Bento de Jesus CaraÃ§a, o artigo â€œSobre a correlaÃ§Ã£o entre a MatemÃ¡tic
e a FÃ-sica no ensino licealâ€•, Gazeta de MatemÃ¡tica, ano VIII, nÂº 31 (Fevereiro), Lisboa.1947Â Publica o artigo â€œAcerca
trabalhos prÃ¡ticos da FÃ-sica nos Liceusâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 2, Lisboa.1947Â Publica o artigo â€œPontos de
exames do Curso Complementar de CiÃªnciasâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 3, Lisboa.1947Â Publica o artigo â€œOs valor
da constante dielÃ©ctrica espacialâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 4, Lisboa.1947Â Publica o artigo â€œPontos de exame do
Curso Complementar de CiÃªncias - ResoluÃ§Ãµesâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 5, Lisboa.1948OUTUBROÃ‰ nomeado
professor auxiliar do Liceu de Pedro Nunes, em Lisboa, onde permanece atÃ© 1950.1948Â Publica o artigo â€œAcerca da
unidade mÃ©trica de massaâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 7, Lisboa.1948Â Publica o artigo â€œPontos de exame do Curs
Complementar de CiÃªnciasâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. I, fasc. 8, Lisboa.1949Â Publica â€œO que sÃ£o e como funcionam as
pilhas atÃ³micasâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. II, fasc. 1, Lisboa.1950JANEIROÃ‰ nomeado director do posto emissor do Liceu
de Pedro Nunes.195017 de JulhoÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu da Horta.195019 de SetembroÃ‰ colocado, em
comissÃ£o de serviÃ§o, no Liceu Normal de D. JoÃ£o III, de Coimbra (hoje Escola SecundÃ¡ria de JosÃ© FalcÃ£o), ali
permanecendo atÃ© ao ano lectivo de 1956/57.1950Â Publica NoÃ§Ãµes Elementares de QuÃ-mica, com a colaboraÃ§Ã£o de
A. A. Riley da Mota, Livraria Studium, Lisboa (3 ediÃ§Ãµes).1950Â Publica CompÃªndio de QuÃ-mica para o 3Âº ciclo, Livraria
Studium, Lisboa.1950Â Publica Guia de Trabalhos prÃ¡ticos de QuÃ-mica - 3Âº ciclo, Livraria Studium, Lisboa (3
ediÃ§Ãµes).1950Â Publica Regras de NotaÃ§Ã£o e Nomenclatura QuÃ-micas, Instituto para a Alta Cultura, Lisboa. RÃ³mulo
de Carvalho Ã© o responsÃ¡vel pela traduÃ§Ã£o, prefÃ¡cio e notas, estando a revisÃ£o filolÃ³gica a cargo de JoÃ£o InÃªs
Louro.1950Â Publica o artigo â€œOs nomes dos Ãºltimos elementos quÃ-micos descobertosâ€•, Boletim da Sociedade de LÃ-n
Portuguesa, nos 8-9, Lisboa.1950Â Publica o artigo â€œPresenÃ§a de Descartesâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. II, fasc. 4,
Lisboa.1951FEVEREIROPublica CompÃªndio de QuÃ-mica â€“ 3Âº Ciclo, em ediÃ§Ã£o oficial do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o,
qualidade de livro Ãºnico.1951Â Publica Trabalhos PrÃ¡ticos de QuÃ-mica de harmonia com os pogramas do 6Âº e 7Âº anos,
Livraria Studium, Lisboa.1951Â Publica o artigo â€œO ensino das fÃ³rmulas quÃ-micas no segundo ciclo da ensino licealâ€•,
Labor, nÂº 113, Aveiro.1951Â Publica o artigo â€œDesfazagem e corrente alternaâ€•, Boletim da Sociedade de LÃ-ngua
Portuguesa, nÂº 5, Lisboa.195215 de FevereiroÃ‰ nomeado Director do LaboratÃ³rio de QuÃ-mica do Liceu D. JoÃ£o
III.1952Â Publica o artigo â€œA linguagem, reflexo da mentalidadeâ€•, Boletim da Sociedade de LÃ-ngua Portuguesa, nÂº 10,
Lisboa.1952Â Publica o artigo â€œConsideraÃ§Ãµes sobre o ensino elementar da FÃ-sicaâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. II, fasc. 8
Lisboa.1953Â Publica Problemas de FÃ-sica para o 3Âº ciclo do ensino liceal (2 volumes), AtlÃ¢ntida, Coimbra, com
posteriores ediÃ§Ãµes.1953Â Publica o artigo â€œNo primeiro centenÃ¡rio de Lorentzâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. II, fasc. 10,
Lisboa.1954Â Publica o artigo â€œSerÃ¡ o cancro da lÃ-ngua uma doenÃ§a incurÃ¡vel?â€•, Boletim da Sociedade de LÃ-ngua
Portuguesa, nÂº 6, Lisboa.19559 de MarÃ§oÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu de BraganÃ§a.195619 de FevereiroÃ‰
nomeado professor efectivo do Liceu de Vila Real.195629 de NovembroÃ‰ nomeado membro do jÃºri de exames de
admissÃ£o ao estÃ¡gio, no Liceu Normal D. JoÃ£o III.1956Â Publica o artigo â€œA desintegraÃ§Ã£o da linguagem por intermÃ©
da energia atÃ³micaâ€•, Boletim da Sociedade de LÃ-ngua Portuguesa, nÂº 4, Lisboa.1956Â Publica o artigo â€œAlbert Einstein
(1879-1955)â€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. III, fasc. 4, Lisboa.195728 de JaneiroÃ‰ eleito vogal da DirecÃ§Ã£o da Sociedade
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Portuguesa de FÃ-sica e QuÃ-mica.195730 de SetembroÃ‰ exonerado da comissÃ£o de serviÃ§o no Liceu Normal de D.
JoÃ£o III, em Coimbra, e nomea-do, nas mesmas condiÃ§Ãµes, para o Liceu Normal de Pedro Nunes, em Lisboa, que tinha
regressado ao seu estatuto de liceu normal.195718 de OutubroÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu de
Leiria.1957Â Publica Guia de Trabalhos PrÃ¡ticos de QuÃ-mica para o 3Âº ciclo do ensino liceal, AtlÃ¢ntida, Coimbra, livro
Ãºnico (13 ediÃ§Ãµes).1957Â Publica â€œExperiÃªncias escolares sobre tensÃ£o superficial dos lÃ-quidos e sobre lÃ¢minas de
soluÃ§Ãµes de sabÃ£oâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. III, fasc. 5, Lisboa.195815 de JulhoProfere uma palestra no Liceu de
SantarÃ©m sobre as â€œIdeias fundamentais da Teoria da Relatividadeâ€•.195810 de OutubroÃ‰ nomeado Professor MetodÃ
de CiÃªncias FÃ-sico-QuÃ-micas, ocupaÃ§Ã£o que manterÃ¡ atÃ© Ã aposentaÃ§Ã£o.195814 de OutubroÃ‰ nomeado Directo
Gabinete de FÃ-sica do Liceu de Pedro Nunes.1958Â Faz parte da comissÃ£o de redacÃ§Ã£o da Palestra, revista
periÃ³dica de carÃ¡cter cultural do Liceu Normal de Pedro Nunes, onde os professores deste estabelecimento de ensino
tinham lugar para os seus trabalhos escritos. Era distribuÃ-da para todos os liceus do paÃ-s. RÃ³mulo de Carvalho
contribuiu regularmente com textos para a Palestra.1958Â Publica o artigo â€œCiÃªncia e Arteâ€•, Palestra, nÂº1, Lisboa.19592
de FevereiroÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu de SetÃºbal.1959Â Publica o artigo â€œAcerca do nÃºmero de imagens
dadas pelos espelhos planos inclinados entre siâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. III, fasc. 7, Lisboa.1959Â Publica o artigo â€œA
FÃ-sica como objectivo de ensinoâ€•, Palestra, nÂº 4, Lisboa.1959Â Publica Que Ã© a FÃ-sica, ArcÃ¡dia, Lisboa.1960Â Publica
artigo â€œPosiÃ§Ã£o histÃ³rica da invenÃ§Ã£o do nÃ³nio de Pedro Nunesâ€•, Palestra, nÂº 9, Lisboa1960Â Ã‰ nomeado Dire
Biblioteca do Liceu de Pedro Nunes, onde se manteve atÃ© 1974.1960Â Publica o artigo â€œConsideraÃ§Ãµes sobre o PrincÃ
de Arquimedesâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. III, fasc. 9, Lisboa.1961Â Publica o artigo â€œNovo dispositivo para apreciar a
variaÃ§Ã£o do volume de uma massa de Ã¡gua com a temperaturaâ€•, Palestra, nÂº 12, Lisboa. Este dispositivo foi imaginado
e construÃ-do por RÃ³mulo de Carvalho.196217 de MaioProfere uma palestra no Liceu de SetÃºbal sobre a didÃ¡ctica da
FÃ-sica.196212 de NovembroEfectua a experiÃªncia de Torricelli no Liceu de Pedro Nunes, com utilizaÃ§Ã£o de
Ã¡gua.1962Â Publica o artigo â€œNovas maneiras de trabalhar com os tubos de Torricelliâ€•, Palestra, nÂº 14,
Lisboa.1962Â Publica o artigo â€œO Sistema Internacional (S.I.). (novo sistema de unidades fÃ-sicas). TraduÃ§Ã£o,
coordenaÃ§Ã£o e notas marginaisâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. IV, fasc. 2, Lisboa.1963Â Publica o artigo â€œHomenagem a Pa
no tricentenÃ¡rio da sua morteâ€•, Palestra, nÂº 16, Lisboa.1963Â Publica o artigo â€œO ensino elementar da CinemÃ¡tica por
meio de grÃ¡ficosâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. IV, fasc. 4, Lisboa.196425 de JaneiroÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu de
Passos Manuel, i.e., sÃ³ conseguiu a efectivaÃ§Ã£o em Lisboa 30 anos apÃ³s a conclusÃ£o do Exame de Estado.196413
de AbrilDesloca-se a Paris, como representante de Portugal, para participar numa reuniÃ£o da OCDE sobre ensino da
FÃ-sica.19646 de OutubroÃ‰ convidado para coordenar a redacÃ§Ã£o da Palestra, revista do Liceu de Pedro Nunes, onde
continua a colaborar regularmente com textos e Ã© co-director entre 1965 e 1973.1964Â Publica o artigo â€œNovo dispositivo
para o estudo experimental das leis da reflexÃ£o da luzâ€•, Palestra, nÂº 20, Lisboa.1964Â Publica o artigo â€œTeoria e PrÃ¡tic
da Ponte de Wheatstoneâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. IV, fasc. 7, Lisboa.196516 de MarÃ§oÃ‰ convidado pela FundaÃ§Ã£o
Calouste Gulbenkian para organizar um plano de aquisiÃ§Ã£o de material didÃ¡ctico para o ensino da FÃ-sica nos liceus
da GuinÃ© e de Cabo Verde.1965Â Publica o artigo â€œDescriÃ§Ã£o da utilizaÃ§Ã£o do cronÃ³metro elÃ©ctrico e acessÃ³rios
destinado ao estudo da queda livreâ€•, Palestra, nÂº 22, Lisboa.1965Â Publica o artigo (em colaboraÃ§Ã£o) â€œLa formation d
professeur de physiqueâ€•, Palestra, nÂº 22, Lisboa.1965Â Publica â€œBreve desenho da educaÃ§Ã£o de hum menino nobreâ
Palestra, nÂº 24, Lisboa.1966Â Publica o artigo â€œOs programas de FÃ-sica nos liceus clÃ¡ssicos francesesâ€•, Palestra, nÂº
Lisboa.1966Â Publica o artigo â€œDescriÃ§Ã£o do material da caixa de acÃºstica Neva â€“ Lehrgerat Nr.6 Akustik e da sua
utilizaÃ§Ã£oâ€•, Palestra, nÂº 26, Lisboa.1966Â Publica o artigo â€œOs nomes portugueses na carta da Luaâ€•, Palesta, nÂº 2
Lisboa.1967SETEMBROÃ‰ enviado oficialmente, pelo Instituto de Alta Cultura, a ItÃ¡lia, Alemanha e FranÃ§a,
acompanhado por Fernando BraganÃ§a Gil, para visitar museus de ciÃªncia tendo em vista a criaÃ§Ã£o de um museu
desse tipo em Lisboa.1967Â Publica o artigo â€œUtilizaÃ§Ã£o do aparelho de cÃ-rculos para o estudo do movimento
uniformemente aceleradoâ€•, Palestra, nÂº 29, Lisboa.1967Â Publica o artigo â€œDiscriminaÃ§Ã£o do material entregue ao
LaboratÃ³rio de FÃ-sica do Liceu Normal de Lisboa (Pedro Nunes) pela ComissÃ£o em Reapetrechamento de Material
das Escolas Superiores e SecundÃ¡riasâ€•, Palestra, nÂº 30, Lisboa.1967Â Publica artigo â€œLiÃ§Ãµes de hum pai a huma filh
na primeira idadeâ€•, Palestra, nÂº 30, Lisboa.196826 de OutubroPublica o compÃªndio CiÃªncias da Natureza 1, Livraria SÃ¡
da Costa Editora, Lisboa. Este manual vigorarÃ¡ nas escolas atÃ© 1977, com 12 ediÃ§Ãµes e uma tiragem total de 378 mil
exemplares.1968Â Publica o artigo â€œA mÃ¡quina que elevou da cova a estÃ¡tua equestreâ€•, Palestra, nÂº 33,
Lisboa.1968Â Publica o artigo â€œExposiÃ§Ã£o de fotografias da estÃ¡tua equestre de D. JosÃ© Iâ€•, Palestra, nÂº 33, Lisboa
artigo foi escrito a propÃ³sito de uma exposiÃ§Ã£o de fotografias da sua autoria no Liceu de Pedro Nunes.19696 de
JaneiroInicia o curso de orientaÃ§Ã£o de professores estagiÃ¡rios de FÃ-sico-QuÃ-micas, de diversos liceus, por encargo
oficial, durante dois meses de sessÃµes diÃ¡rias.196919 de NovembroPublica o compÃªndio CiÃªncias da Natureza 2,
Livraria SÃ¡ da Costa Editora, Lisboa. VigorarÃ¡ atÃ© 1972, com 5 ediÃ§Ãµes e tiragem total de 126 mil
exemplares.1969Â Publica o artigo â€œExposiÃ§Ã£o de fotografias sobre a Igreja da ConceiÃ§Ã£o Velhaâ€•, Palestra, nÂº 35â
Lisboa. O artigo foi escrito a propÃ³sito de uma exposiÃ§Ã£o de fotografias de sua autoria no liceu Pedro Nunos.19706 a
10 de
JaneiroParticipa em reuniÃµes no Porto para a organizaÃ§Ã£o dos novos programas liceais de FÃ-sica e de
QuÃ-mica.197015 de JulhoÃ‰ convidado para vogal da DirecÃ§Ã£o do Instituto dos Meios Audiovisuais do Ensino, com o
encargo de tratar dos meios audiovisuais respeitantes ao ensino liceal.197014 a 19 de
SetembroInicia um novo curso de OrientaÃ§Ã£o de Professores de FÃ-sica e QuÃ-mica, em Coimbra.19701 de Novembro
a 5 de DezembroÃ‰ membro do jÃºri dos Exames de Estado.197028 de DezembroÃ‰ nomeado para o estudo de novos
programas de CiÃªncias da Natureza para os dois anos de instruÃ§Ã£o obrigatÃ³ria que se seguem ao Ciclo PreparatÃ³rio
da Reforma Veiga SimÃ£o. O estudo prolonga-se atÃ© 1973 e o coordenador do grupo de trabalho foi Rui GrÃ¡cio, por
nomeaÃ§Ã£o do ministro.1970Â Publica o artigo â€œSobre o estado actual da FÃ-sicaâ€•, Palestra, nÂº 37-38-39,
Lisboa.1970Â Publica o artigo â€œEstudo experimental do teorema de Arquimedesâ€•, Palestra, nÂº 37-38-39,
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Lisboa.1970Â Publica o artigo â€œExposiÃ§Ã£o de fotografias do Arco da Rua Augustaâ€•, Palestra, nÂº 37-38-39, Lisboa. O
artigo diz respeito a uma exposiÃ§Ã£o de fotografias realizada no Liceu Normal de Pedro Nunes, obtidas e legendadas
pelo prÃ³prio.1970Â Publica o artigo â€œO ensino liceal da FÃ-sica de 1964 a 1970â€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 1,
Lisboa.197114 e 16 de
JaneiroParticipa em sessÃµes sobre improvisaÃ§Ã£o de material didÃ¡ctico, na Escola Nuno GonÃ§alves, em Lisboa,
destinadas a professores do Ciclo PreparatÃ³rio.197121 e 22 de
JaneiroParticipa em sessÃµes sobre improvisaÃ§Ã£o de material didÃ¡ctico, na Escola Ramalho OrtigÃ£o, no Porto,
destinadas a professores do Ciclo PreparatÃ³rio.197122 de MarÃ§oA RTP desloca-se ao Liceu de Pedro Nunes com o
objectivo de filmar uma aula de trabalhos prÃ¡ticos do 7Âº ano, leccionada por RÃ³mulo de Carvalho. Coordenador: Pozal
Domingues.1971Agosto e
SetembroEfectua, a convite da FundaÃ§Ã£o Calouste Gulbenkian, um curso de FÃ-sica e de QuÃ-mica destinado a
professores de CiÃªncias BiolÃ³gicas.19719 de OutubroParticipa numa reuniÃ£o com o Ministro da EducaÃ§Ã£o Veiga
SimÃ£o, na Escola Industrial MarquÃªs de Pombal, sobre as metodologias dos liceus, das escolas tÃ©cnicas e do ciclo
preparatÃ³rio, no sentido de programar as orientaÃ§Ãµes dos estÃ¡gios do ano lectivo seguinte.19714 de
NovembroParticipa numa reuniÃ£o em Coimbra, com TÃºlio TomÃ¡s, para tratar da orgÃ¢nica dos estÃ¡gios do ensino liceal
do ano lectivo em curso.19717 de DezembroEntrega no MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o um projecto de reduÃ§Ã£o dos
programas do 3Âº Ciclo de FÃ-sica e QuÃ-mica, que lhe havia sido encomendado.1971Â Publica o artigo â€œO magnete chinÃ
do Museu Pombalino da Universidade de Coimbraâ€•, Palestra, nÂº 40, Lisboa.1971Â Publica o artigo â€œObjectos e imagens
reais e virtuaisâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 3, Lisboa.1971Â Publica o artigo â€œExposiÃ§Ã£o de fotografias sobre a To
de BelÃ©mâ€•, Palestra, nÂº 40, Lisboa. O artigo aborda uma exposiÃ§Ã£o de fotografias realizada no Liceu Normal de Pedro
Nunes, obtidas e legendadas pelo prÃ³prio.19727 de JaneiroInicia um ciclo de reuniÃµes, presididas por Orlando Ribeiro,
para tratar dos programas que se seguem aos do Ciclo PreparatÃ³rio.197216 de JunhoParticipa numa reuniÃ£o com os
metodÃ³logos do ensino liceal, tÃ©cnico e preparatÃ³rio de todo o paÃ-s, presidida pelo Ministro Veiga SimÃ£o.19724 de
JulhoParticipa numa reuniÃ£o, na InspecÃ§Ã£o do Ensino Liceal, para a elaboraÃ§Ã£o dos pontos escritos dos Exames de
Estado. Preside TÃºlio TomÃ¡s.197216 de Novembro
a 6 de DezembroParticipa em reuniÃµes, a nÃ-vel ministerial, para discussÃ£o do programa de CiÃªncias Humanas do Ciclo
BÃ¡sico.197229 de NovembroEfectua sessÃµes prÃ¡ticas de FÃ-sica para os professores do serviÃ§o eventual.197220 de
DezembroParticipa numa reuniÃ£o com os professores que regem o 3Âº ano do Ciclo BÃ¡sico de todo o paÃ-s.197223 de
DezembroElabora 24 perguntas de FÃ-sica e de QuÃ-mica destinadas a um concurso, na RTP, para alunos dos liceus. O
convite foi-lhe dirigido pelo Secretariado para a Juventude.1972Â Publica o artigo â€œIntroduÃ§Ã£o dos conceitos de incerteza
absoluta das medidas e de algarismo significativo no 1Âº ano do Ensino Licealâ€•, Palestra, nÂº 41, Lisboa.1972Â Publica o
artigo â€œO quadrado mÃ¡gico de Albrecht DÃ¼rerâ€•, Palestra, nÂº 41, Lisboa.1972Â Publica CiÃªncias da Natureza (2 volum
SÃ¡ da Costa Editores, Lisboa.1972Â Publica o artigo â€œIntroduÃ§Ã£o Ã utilizaÃ§Ã£o do osciloscÃ³pio de raios catÃ³dicos em
experiÃªncias escolaresâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 5, Lisboa.1972Â Publica o artigo â€œExperiÃªncias escolares com
osciloscÃ³pio de raios catÃ³dicos em que nÃ£o se utiliza a base de tempoâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 6,
Lisboa.1972Â Publica o artigo â€œExperiÃªncias escolares com o osciloscÃ³pio de raios catÃ³dicos em que nÃ£o se utiliza a
base de tempoâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 7, Lisboa.197311 de JaneiroParticipa em reuniÃµes do grupo de trabalho
para o 4Âº ano do Ciclo BÃ¡sico.197328 de Janeiro
e 3 de FevereiroEfectua uma visita oficial, como metodÃ³logo, ao estÃ¡gio do Liceu do Funchal.19737 de
FevereiroParticipa numa reuniÃ£o para apreciaÃ§Ã£o da implementaÃ§Ã£o dos programas do 3Âº ano do Ciclo
BÃ¡sico.197310 de FevereiroReuniÃ£o dos autores e coordenadores dos programas do 3Âº ano do Ciclo BÃ¡sico.197311 a
20 de
MarÃ§oEfectua uma visita para observaÃ§Ã£o dos nÃºcleos de estÃ¡gio de CiÃªncias FÃ-sico-QuÃ-micas, nos Liceus de
Coimbra, Porto e Guarda.19733 de MaioÃ‰ nomeado professor efectivo do Liceu Normal de Pedro Nunes.19735 de
JunhoÃ‰ nomeado co-director, com os professores Maria LuÃ-sa Guerra e MÃ¡rio Trigueiros, do Boletim do Ensino
SecundÃ¡rio, periÃ³dico oficial do MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o.197317 a 21 de
SetembroRealiza um curso de preparaÃ§Ã£o dos professores do 4Âº ano do Ciclo BÃ¡sico.197311 a 13 de
OutubroEfectua uma visita oficial, como metodÃ³logo, ao estÃ¡gio do Liceu de Faro.197313 a 15 de
NovembroRegressa ao Liceu de Faro para nova visita.197319 a 21 de
NovembroEfectua um curso de preparaÃ§Ã£o dos professores que leccionam o 4Âº ano do Ciclo BÃ¡sico no
paÃ-s.1973Â Publica o artigo â€œExperiÃªncias escolares com o osciloscÃ³pio de raios catÃ³dicos em que se utiliza a base de
tempoâ€•, Gazeta de FÃ-sica, vol. V, fasc. 8, Lisboa.1973Â Publica o artigo â€œA doutrina heliocÃªntrica de CopÃ©rnico e a su
aceitaÃ§Ã£o em Portugalâ€•, Palestra, nÂº 42, Lisboa.1973Â Publica o artigo â€œA experiÃªncia da gota de Ã³leoâ€•, Boletim d
Ensino SecundÃ¡rio, nÂº 1, Lisboa.197427 de Fevereiro
a 1 de MarÃ§oEfectua um curso de preparaÃ§Ã£o dos professores que leccionam o 4Âº ano do Ciclo BÃ¡sico.19743 a 8 de
MarÃ§oDesloca-se a Coimbra e a Faro, na qualidade de metodÃ³logo, para observaÃ§Ã£o dos estÃ¡gios de CiÃªncias
FÃ-sico-QuÃ-micas.197417 a 20 de
MarÃ§oDesloca-se a Coimbra e ao Porto, como metodÃ³logo, para observaÃ§Ã£o dos estÃ¡gios de CiÃªncias FÃ-sicoQuÃ-micas.197419 a 25 de
MaioDesloca-se a Coimbra, Porto e Faro, para observaÃ§Ã£o dos estÃ¡gios de CiÃªncias FÃ-sico-QuÃ-micas.19749 de
OutubroÃ‰-lhe concedida a aposentaÃ§Ã£o.1974Â Publica Textos do 4Âº Ano Experimental 1973-1974, DirecÃ§Ã£o Geral do
Ensino BÃ¡sico, Lisboa.1974Â Publica CiÃªncias da Natureza (fichas de trabalho â€“ novo 4Âº ano), DirecÃ§Ã£o-Geral do
Ensino BÃ¡sico, Lisboa.19756 a 8 de
JaneiroJÃ¡ aposentado, orienta o curso do 4Âº ano do Ciclo BÃ¡sico experimental, destinado a 40 professores de todo o
paÃ-s que leccionavam nas escolas onde se estava a efectuar a experiÃªncia.
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A sessÃ£o repete-se entre 20 e 22 de MarÃ§o e ainda a 4 de Abril do mesmo ano.197519 de JunhoFaz parte da mesa de
um colÃ³quio promovido pela Junta de Energia Nuclear, no LaboratÃ³rio de Engenharia Civil, sobre a construÃ§Ã£o de
material didÃ¡ctico de electrÃ³nica.197530 de JunhoÃ‰ convidado para participar numa reuniÃ£o destinada a â€œrevolucionar
ensinoâ€•, apresentando um programa para o 7Âº ano unificado, antigo 3Âº ano do Curso Geral. Uma segunda reuniÃ£o com
o mesmo objectivo repete-se a 1 de Setembro do mesmo ano.197513 a 15 de
SetembroEfectua sessÃµes de esclarecimento aos professores que leccionam o 7Âº ano de escolaridade no paÃ-s.197514
de NovembroParticipa numa reuniÃ£o no MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o, presidida pelo SecretÃ¡rio de Estado, AntÃ³nio
Brotas, e pelo Director Geral do Ensino Superior, Armando da Rocha Trindade, para abordar o problema dos exames ad
hoc. RÃ³mulo de Carvalho faz a prova para o exame de Cultura Geral, em colaboraÃ§Ã£o com Maria EmÃ-lia
Marques.197518 e 19
de DezembroEfectua uma sessÃ£o, com a colaboraÃ§Ã£o de MÃ¡rio Trigueiros, para orientadores de estÃ¡gio de CiÃªncias
da Natureza de todo o paÃ-s. 1975Â Publica, em colaboraÃ§Ã£o com outros professores, FÃ-sica para o 1Âº ano do curso
complementar do ensino secundÃ¡rio, intitulado, a partir de 1980, FÃ-sica para o 10Âº ano de escolaridade, SÃ¡ da Costa
Editora, Lisboa (11 ediÃ§Ãµes).1975Â Publica o Aditamento ao Guia dos trabalhos prÃ¡ticos de QuÃ-mica para o Curso
Complementar do Ensino Liceal, AtlÃ¢ntida Coimbra.1975Â Publica CiÃªncias da Natureza, Caderno A â€“ DocumentaÃ§Ã£o e
Textos de Apoio para os Professores do 7Âº Ano da Escolaridade, MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o e da InvestigaÃ§Ã£o
CientÃ-fica, Secretaria de Estado da OrientaÃ§Ã£o PedagÃ³gica, Lisboa.197611 de FevereiroParticipa numa sessÃ£o de
esclarecimento para os professores que leccionam a disciplina de CiÃªncias da Natureza do 7Âº ano unificado.197626 de
MarÃ§oO MinistÃ©rio da EducaÃ§Ã£o imprime e distribui pelas escolas textos de RÃ³mulo de Carvalho sobre o 4Âº ano
experimental de CiÃªncias da Natureza.1977Â Publica, em colaboraÃ§Ã£o com outros professores, FÃ-sica para o 2Âº ano
do curso complementar do ensino secundÃ¡rio, intitulado, a partir de 1980, FÃ-sica para o 11Âº ano de escolaridade, SÃ¡
da Costa Editora, Lisboa (14 ediÃ§Ãµes).1977Â Publica CiÃªncias da Natureza: Ensino SecundÃ¡rio, SÃ¡ da Costa Editora,
Lisboa.1981Â Publica, em colaboraÃ§Ã£o com outros professores, FÃ-sica para o 12Âº ano de escolaridade â€“ Vol I, SÃ¡ da
Costa Editora, Lisboa (2 ediÃ§Ãµes).1982Â Publica, em colaboraÃ§Ã£o com outros professores, FÃ-sica para o 12Âº ano de
escolaridade â€“ Vol II, Livraria SÃ¡ da Costa Editora, Lisboa.1983Â Publica, em colaboraÃ§Ã£o com outros professores,
FÃ-sica para o 12Âº ano de escolaridade, Livraria SÃ¡ da Costa Editora, Lisboa (3 ediÃ§Ãµes). Esta obra congrega num
Ãºnico volume os volumes I e II.1988Â A Sociedade Portuguesa de FÃ-sica elege RÃ³mulo de Carvalho como Presidente
HonorÃ¡rio.19896 de JulhoA convite do Ministro da EducaÃ§Ã£o Roberto Carneiro, faz parte de uma sessÃ£o solene, na
Reitoria da Universidade de Lisboa, comemorativa do 230Âº aniversÃ¡rio da criaÃ§Ã£o da Directoria Geral de Estudos, em
que apresenta uma comunicaÃ§Ã£o.Â
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