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No passado dia 28 de julho completaram‐se 45 anos sobre a aprovação do
primeiro plano de estudos para a Licenciatura em Engenharia Civil, pela Uni‐
versidade de Coimbra. Esse passo foi dado na sequência da reforma de
1971 (Decreto nº 443/71 de 3 de Outubro), que possibilitou às faculdades a
deﬁnição dos planos de estudo para os dois úl mos anos de licenciatura,
complementando assim a formação em Engenharia, até à data limitada aos
cursos preparatórios existentes. Desde então o curso sofreu um conjunto
de alterações que jus ﬁcam ser lembrados e revividos.
F

: Relógio da Torre

© UC | Paulo Magalhães
Fonte: h p://www.uc.pt/pimc/banco
‐imagens/patrimonio_arquitetonico

Universidade de Coimbra classi‐
ﬁcada como património mundial
pela Unesco, 2013

E
E
C

: Isabel Pinto e Ana Bastos
: Aldina San ago,

António Alberto, Arminda Almeida,
Nuno Eduardo Simões, Paulo Santos,
Ricardo Costa

E
: Departamento de Enge‐
nharia Civil, FCTUC, Polo II, Rua Luis
Reis Santos, 3030‐788 Coimbra
decno cias@dec.uc.pt
Edição em papel ﬁnanciada pela ACIV
1 | DEC No cias | 3º Trimestre 2017

Nesse sen do, neste número é apresentada uma breve resenha histórica
sobre o ensino da Engenharia Civil na Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. É apresentada de forma sumária a criação do cur‐
so no ano de 1972/73, com instalações na quinta da Nora, e a evolução das
condições de ensino até ao ano de 1976/77, com instalações integradas no
Departamento de Física, no Polo I. Paralelamente é apresentada uma sínte‐
se sobre a evolução do plano de estudos desde a sua génese até à atualida‐
de, incluindo o processo de alteração da Licenciatura em Mestrado Integra‐
do e a transferência das instalações do Polo I para o Polo II, no ano de
2000.
São ainda apresentadas duas entrevistas a dois professores jubilados do
DEC, contratados no ano le vo de 1973/74 como equiparados a professor
auxiliar: o engenheiro Lusitano Moreira Mar ns dos Santos, vindo do Labo‐
ratório Nacional de Engenharia Civil, e o engenheiro Rui Jorge de Almeida
Furtado, Mestre pela University of Southampton, em Inglaterra.
Neste número, dá‐se ainda con nuidade a um conjunto de informações
sobre as a vidades mais relevantes desenvolvidas no DEC ao longo do úl ‐
mo trimestre.
Esperamos que este novo DECNo cias con nue a merecer a sua melhor
atenção e interesse, sendo que todos são convidados a colaborar através do
envio de informações/no cias para decno cias@dec.uc.pt.

O Curso de de Engenharia Civil na Universidade de Coimbra conta
com 45 anos de existência, tendo o seu plano de estudos sofrido um
conjunto de reestruturações orientadas para responder aos novos métodos de ensino e ao desenvolvimento tecnológico, preparando adequadamente os seus estudantes para responderem às exigências do
mercado de trabalho. Ao longo de todos estes anos, os estudantes foram sempre confrontados com um sistema de ensino exigente que privilegia a aquisição de competências relacionadas com os diferentes domínios de atuação, materializadas na aquisição de capacidade de
aprendizagem autónoma para atuação no país ou no estrangeiro.

O Curso de Engenharia Civil foi criado
em1972, como complemento aos cursos
Preparatórios em engenharia, já existentes.
Em 4 anos juntou mais de 400 estudantes,
o que desencadeou um número alargado
de reestruturações plano de estudos e alargamento de instalações.
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Eventos no DEC


Training Course on Design of Offshore Structures

Realizou‐se de 16 a 19 de maio a 4ª edi‐
ção do curso "Training Course on Design
of Oﬀshore Structures" promovido pela
Universidade de Coimbra e pela CMM.
Este curso procura proporcionar conhe‐
cimento sobre a conceção e projeto de
elementos metálicos em estruturas
oﬀshore, através da iden ﬁcação das
principais ações, caracterização dos ma‐

teriais metálicos usados em estruturas
oﬀshore, e dos aspetos mais relevantes
em operações marí mas.
Teve como formadores, da UC:
Luís Simões da Silva (DEC) • João Pedro
Mar ns (DEC) • Carlos Rebelo (DEC) •
José Lopes de Almeida (DEC) • Nuno
Simões (DEC) • Constança Rigueiro
(DEC) • Al no Loureiro (DEM)

31º Fórum APSEI – Manutenção de Sistemas de
Proteção Passiva Contra Incêndio
No passado dia 9 de junho realizou‐
se, no DEC, o 31º Fórum APSEI, com o
tema Manutenção de Sistemas de
Proteção Passiva Contra Incêndio. O
evento foi organizado pela APSEI, em
estreita colaboração com a Universi‐
dade de Coimbra, nomeadamente
com a equipa de inves gação do ISISE
– Ins tute for Sustainability and Inno‐
va on in Structural Engineering, e do
FireLab_UC – Laboratório de Enge‐
nharia do Fogo da UC.
Pretendeu‐se sensibilizar o mercado e
a indústria para a importância da ma‐
nutenção periódica dos sistemas de
proteção passiva contra incêndio, as‐
sim como dar a conhecer os procedi‐
mentos mínimos que devem ser asse‐
gurados aquando da realização destas
intervenções e o referenciais técnicos
que podem ser adotados para o efei‐
to.
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O evento teve a par cipação de
oradores nacionais e internacio‐
nais e contou ainda com a reali‐
zação de ensaio real de resistên‐
cia ao fogo, de acordo com a
normalização em vigor, de de‐
monstração das novas compe‐
tências existentes no âmbito do
novo laboratório FireLab_UC. O
evento serviu também como
base de divulgação junto da in‐
dústria nacional desta nova va‐
lência da UC.
O evento teve como des natá‐
rios técnicos instaladores e de
manutenção de sistemas de se‐
gurança contra incêndio, respon‐
sáveis de segurança, proje stas
de segurança, fabricantes de
sistemas de segurança, ﬁscaliza‐
dores de obras, en dades ﬁscali‐
zadoras e licenciadoras.

E ainda:
João Azevedo (Sherwin‐Williams) • Jéré‐
my de Barbarin (Subsea 7) • Patrick Cho‐
pelin (Manta Energies from the Seas) •
Carlos Ferreira (CSI Portugal).
Este curso de formação des na‐se a
estudantes de engenharia civil, a enge‐
nheiros civis, engenheiros mecânicos e a
técnicos ligados à construção metálica.

2º FOAM@PT / 1º FOAM IBÉRICO
COIMBRA

Decorreu nos dias 1 e 2 de junho, no
DEC, um workshop de OpenFoam orga‐
nizado pelo Foam@PT que foi o primeiro
encontro ibérico da tecnologia OpenFo‐
am. O evento foi organizado pelo Fo‐
am@PT, e pelas seguintes ins tuições:
Universidade de Coimbra (MARE), Uni‐
versidade do Minho, BlueCap, Universi‐
dade de Vigo e Universidade da Cantá‐
bria com o Patrocínio da Gompute e da
Huawei. No workshop es veram presen‐
tes cerca de 60 par cipantes de diversas
ins tuições e empresas de diferentes
áreas de conhecimento: engenharia
civil, mecânica, informá ca, de materi‐
ais, química, sica e medicina.

em Guimarães, onde decorreu o primei‐
ro encontro. Na primeira reunião deci‐
diu‐se organizar encontros anuais que
podia ser dispensado em 2016, por
ocorrer o 11th OpenFOAM Workshop,
também em Guimarães e decidiu‐se
organizar o segundo encontro FO‐
AM@PT em Coimbra. Pretendendo‐se
formar uma comunidade ibérica, que se
espera tenha um papel signiﬁca vo da
disseminação do OpenFOAM não só em
Portugal e Espanha mas também na
América La na, optou‐se por realizar
este 2º Encontro FOAM@PT com a par‐
cipação de Espanha realizando o pri‐
meiro encontro ibérico com a mesma
estrutura de cursos em OpenFOAM no
O conceito OpenFOAM foi criado no
primeiro dia e palestras de oradores
ﬁnal da década de 80, no Imperial Colle‐
convidados trabalhando em código e
ge London, por Henry Weller e Hrvoje
apresentações várias de par cipantes
Jasak. A par r de 2004, desde que pas‐
no segundo dia. Assim a reunião contou
sou a ser um código de distribuição li‐
no dia 1 de junho com cursos básicos e
vre, veriﬁcou‐se um elevada taxa de
avançados de OpenFoam com “training
crescimento, tanto em termos do núme‐
CFD (Computa onal Fluid Dynamics)” no
ro de u lizadores como das áreas de
dia 2 de junho, com Keynotes proferidas
aplicação, na academia e na indús‐
por Henrik Rusche e Javier Lara que
tria. Atualmente o OpenFOAM é o resul‐
apresentaram novos desenvolvimentos
tado da contribuição de um grupo muito
de OpenFoam e apresentações pelos
alargado de pessoas, representa vas
par cipantes. O programa detalhado
das mais diversas regiões do globo. Os
pode ser consultado em encon‐
mais de 360,000 downloads efetuados
tros.foam.pt .
em 2016 e as duas conferências anuais
(OpenFOAM Workshop, cuja 12ª edição Keynotes: Implicitly Coupled Pressure‐
decorrerá em Exeter/UK em Junho, e a Velocity Solver For Accelerated Solu on
OpenFOAM Conference, cuja 5ª Edição Of Vehicle Aerodynamics • The Naval
decorrerá em Outubro em Frankfurt/ Hydro Pack For Marine Hydrodyna‐
Alemanha) são um claro reﬂexo do im‐ mics • Stability Improvements Of The
pacto desta biblioteca computacional.
Pressure‐Based Compressible Solver
And Valida on For Industrial Turbo‐
As comunidades locais de u lizadores
Machinery Applica ons • New Deve‐
do OpenFOAM têm do um papel im‐
lopments In Openfoam For Coastal And
portan ssimo na disseminação do
Oﬀshore Applica ons.
OpenFOAM. Em Portugal a comunidade
FOAM@PT formou‐se em Julho de 2015 No ﬁnal das apresentações houve uma

reunião ibérica que resultou na forma‐
ção de uma comunidade ibérica de
OpenFoam e decidiu‐se prosseguir com
a organização destes eventos de sucesso
tendo ﬁcado decidido que o próximo
será em San ago de Compostela em
data a deﬁnir pelo CESGA.

DEC No cias | 3º Trimestre 2017 | 4

UC (meta inicial era de 1000); Centenas
de par lhas e dezenas de milhares de
visualizações das divulgações virtuais
feitas pelos embaixadores, a ngindo
assim um número extremamente eleva‐
do de pessoas envolvidas.
A feira de emprego realizada no DEC
teve como principal obje vo fomentar
um espírito proac vo, crí co, cria vo e
interessado dos estudantes, docentes e
O Núcleo de Estudantes de Engenharia dores são responsáveis por promover
convidados, assim como dar a conhecer
Civil (NEEC) em parceria com o projeto uma polí ca de proximidade junto dos
aos estudantes o mercado empresarial.
Académica Start UC, a Universidade de seus colegas, sensibilizando‐os, recru‐
Contou com a presença de várias em‐
Coimbra (UC), a Associação Académica tando‐os e promovendo eventos locais
presas dos diversas sectores da enge‐
de Coimbra (AAC) e o DEC, realizaram a para a inovação e empreendedorismo,
nharia, que apresentaram as suas insta‐
1ª Feira de Emprego DEC – “Adaptação em estreita ar culação com os respe ‐
lações, domínios de intervenção e proje‐
aos Mercados de Trabalho” no dia 25 de vos núcleos de estudantes da AAC. Fo‐
tos relevantes. Por sua vez, os estudan‐
maio. O projeto “Académica Start UC – ram ultrapassados todos os obje vos a
tes puderam esclarecer dúvidas sobre o
Rede de Embaixadores para o Empreen‐ que o projeto se nha proposto: 26 Es‐
mercado empresarial e perceber a rele‐
dedorismo” é um projeto‐piloto de sen‐ tudantes embaixadores capacitados; 26
vância do sector para a sociedade, ten‐
sibilização, educação e formação dos Eventos realizados (meta inicial era de
do sido confrontados com o recruta‐
estudantes da UC para a inovação e em‐ 15); Os eventos mobilizaram mais de
mento de mais de 100 postos de traba‐
preendedorismo que tem por base uma 150 parceiros nos eventos (meta inicial
lho por parte de algumas empresas. O
rede de 26 embaixadores relacionados era de 30); 3294 par cipantes, sendo
evento contou ainda com a realização
com os 26 núcleos da AAC. Os embaixa‐ 2531 estudantes da UC e 763 externos à
de comunicações direcionadas para a

"A
M
T
" onde se sublinhou
como a formação académica e as so skills contribuem para
essa adaptação. O evento contou com vários oradores convi‐
dados: o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng. Car‐
los Mineiro Aires; o Sr. Vice‐Presidente da Associação Nacio‐
nal de Jovens Empresários (ANJE), Eng. Bruno de Carvalho e o
Sr. Eng. Eduardo Sobral Pimentel, Administrador do grupo
Mota‐Engil. As comunicações foram seguidas de um debate,
o qual foi muito par cipado pelos presentes.

adaptação e de inovação. A inicia va desenvolvida pelo NEEC
foi considerada de grande sucesso, pelo que o embaixador
representante do curso de Engenharia Civil, André Carvalho,
foi nomeado como um dos
, o que lhe
permi u usufruir de duas semanas, no verão de 2017, em
Babson College (EUA), considerada uma referência a nível
mundial para a formação avançada em empreendedorismo.
A todos os par cipantes, pela adesão e interesse, o nosso
muito obrigado!

Foi assim criado um evento auto sustentável, inovador, em‐
preendedor, progressista e futurista, onde os par cipantes
puderam usufruir desta oportunidade de forma gratuita. Fi‐
cou claro como as áreas como o Empreendedorismo, a Inova‐
ção e a Adaptação aos vários Mercados de Trabalho são
áreas chave para o desenvolvimento económico. Os merca‐
dos empresariais estão em constante mudança pelo que se
torna fundamental ter sempre presente a capacidade de

André Carvalho
Embaixador da UC e Adminis‐
trador do Núcleo de Estudantes
de Engenharia Civil
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VISITAS DE ESTUDO



Processo construtivo de uma Estrutura Metálica — Mortágua

No âmbito da disciplina de Estruturas
Metálicas – 4º ano do curso do MIEC,
realizou‐se, no dia 30 de maio, uma visi‐
ta à obra das novas instalações da em‐
presa Tria em Mortágua. Esta obra está
a ser realizada pela empresa Lopes e



Gomes, S.A. ‐ Leiria e a visita foi acom‐
panhada pelo Engº Agos nho Espadi‐
nha.
Com esta visita, os alunos veram a pos‐
sibilidade de consolidar os conhecimen‐
to apreendidos ao longo da disciplina,

através do contacto direto com o pro‐
cesso constru vo de uma estrutura me‐
tálica, nomeadamente um pavilhão deﬁ‐
nido 3 naves, construídas em perﬁs me‐
tálicos de secção I e H laminada, ligados
através de ligações aparafusadas.

Fortaleza de São João Batista – Angra do Heroísmo

No âmbito do Mestrado de Reabilita‐
ção de Edi cios, realizou‐se, de 25 a 28
de março, uma ação de carácter peda‐
gógico‐cien ﬁco, de inspeção, reﬂexão
e debate sobre a Fortaleza de São João
Bap sta, no Monte Brasil, em Angra do
Heroísmo. Esta ação só foi possível,
graças à estreita colaboração com di‐
versas en dades da Região Autónoma
dos Açores, em par cular o Laborató‐
rio Regional de Engenharia Civil
(LREC ).
Procurou‐se promover o estudo “in
loco” de um bem de grande valor pa‐
trimonial e de relevância mundial, in‐
cluído na Lista do Património Mundial

da UNESCO, e que apresenta grande
diversidade e complexidade, quer do
ponto de vista técnico‐cien ﬁco, quer
do ponto de vista da deﬁnição de uma
estratégia de intervenção e gestão.
Com a par cipação de grupos mul ‐
disciplinares (professores, estudan‐
tes, proﬁssionais de diferentes áreas,
em par cular Engenheiros Civis e Ar‐
quitetos) de várias Universidades,
ins tuições, sectores de a vidade e
nacionalidades, foi possível a produ‐
ção de dados e resultados de grande
interesse, quer académico, quer local,
e proporcionar um debate e uma re‐
ﬂexão intensos.

DEC No cias | 3º Trimestre 2017 | 6



PRÉMIOS E DISTINÇÕES

Professora Conceição Cunha

Distinguida pela Royal Academy of Engineering
A Professora Maria da Conceição Cunha
foi dis nguida pela Royal Academy of
Engineering do Reino Unido com uma
pres giada “ Dis nguished Visi ng Fel‐
lowship”, com o obje vo de reforçar a
ligação da Universidade de Coimbra
com o CWS (Centre for Water Systems)
da Universidade de E
.

A Royal Academy of Enginee‐
ring é a academia de engenha‐
ria do Reino Unido. Reune os
engenheiros
mais
bem‐
sucedidos e talentosos de to‐
dos os setores de engenharia
para um obje vo comum, o
avanço e promoção da excelên‐
cia em engenharia.
Trabalha para melhorar a
conscien zação pública e a
compreensão da engenharia e
assume‐se como uma acade‐
mia nacional com uma perspec‐
va global, que usa as parcerias
internacionais para garan r
que o Reino Unido se beneﬁcie
de redes internacionais, exper‐
se e inves mento.

Durante a sua estadia de um mês no
Reino Unido no âmbito desta bolsa, a Profª Conceição Cunha foi convidada
para apresentar seminários de inves gação sobre ferramentas de apoio à
decisão em planeamento e gestão de infraestruturas de abastecimento de
água nas Universidades de Exeter e de Bristol, e ainda no Imperial College,
a ﬁm de es mular o reforço da inves gação conjunta nestas áreas. Este
tema é de grande interesse para a sociedade moderna, face aos desaﬁos
complexos introduzidos pela necessidade de responder às necessidades das
populações, aumentando a eﬁciência e lidando adequadamente com a in‐
certeza futura.



Professor João Cou nho

Prémio Melhor Artigo
O trabalho in tulado “Design of evacua on plans for
densely urbanised city centres” recebeu o prémio
"James Hill" para o melhor ar go publicado em 2016
na revista ISI Municipal Engineer (uma das várias
revistas Publicadas pela ICE, a mais an ga associa‐
ção de engenharia do mundo, desde 1818, com
89.000 membros em 150 países). Os autores são
todos inves gadores do INESC‐Coimbra: João Cou ‐
nho Rodrigues, Prof. Catedrá co do DEC‐FCTUC;
Nuno Sousa, Inves gador do DEC e Eduar‐
do Na vidade Jesus, Prof. do Ins tuto Superior de Engenharia de Coimbra
(ISEC). Este trabalho, de pendente cien ﬁca/proﬁssional está na sequência
de outros também no âmbito da análise de sistemas urbanos e modela‐
ção de evacuação de cidades, de natureza mais cien ﬁca/metodológica, pu‐
blicados anteriormente noutras revistas ISI, tais como a “Geographical
Analysis” e o “Journal of Transport Geography”. O prémio será entregue aos
autores numa cerimónia a realizar em Londres, na sede original da ICE.
Ar go: Cou nho‐Rodrigues, J.; Sousa, N.; Na vidade‐Jesus, E. (2016),
“Design of evacua on plans for densely urbanised city centres”, Municipal
Engineer, 169(3), pp 160‐172. DOI: 10.1680/jmuen.15.00005
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Professores José Alfeu Marques e Nuno Eduardo
Simões

Artigo Premiado em Conferência Internacional
O ar go “Flood Management in Urban Drai‐
nage: Contribu ons for the Control of Water
Drainage Systems using Underground Barri‐
ers” dos Professores Joaquim Leitão (DEI),
Alberto Cardoso (DEI), José Alfeu Marques
(DEC) e Nuno Eduardo Simões (DEC) ganhou
o BEST PAPER AWARD na 4th Experi‐
ment@Interna onal Conference que decor‐
reu em Faro de 6 a 8 de junho.

PRÉMIOS E
DISTINÇÕES

Esta conferência tem organização conjunta da Universidade do Porto e
da Universidade de Coimbra, tendo decorrido na Universidade do Algarve, com a colaboração
e apoio técnico da IEEE (IEEE Industrial Electronics Society e IEEE Educa on Society) e da Asso‐
ciação de Engenheiros Portugueses.
Dá seguimento a eventos semestrais e é dedicada à experimentação on‐line, contribuindo para
expandir as capacidades mundiais nesta área especíﬁca bem como ao desenvolvimento do
trabalho colabora vo em tecnologias emergentes, reunindo engenheiros, inves gadores e
proﬁssionais de diferentes áreas.


André Carvalho

Eleito o Embaixador do Ano da UC
O aluno do DEC e Administrador do NEEC, André Carvalho, foi elei‐
to o Embaixador do Ano da UC como reconhecimento pelo traba‐
lho desenvolvido durante o ano no âmbito do projeto Académica
Start UC numa parceria entre a Universidade de Coimbra (UC) e a
Associação Académica de Coimbra (AAC). Para isso contribuiu deci‐
sivamente o empenho , dinamismo e determinação demonstrada
pelo André na organização do evento “Feira de Emprego ‐ Adapta‐
ção aos Mercados de Trabalho” que decorreu no DEC no passado
dia 25 de maio. Como gra ﬁcação, o estudante teve a oportunida‐
de de frequentar durante 2 semanas um curso intensivo em Bab‐
son College (EUA), uma referência mundial na área do Empreende‐
dorismo e da Inovação.


Engenheiro Francisco Duarte

Vencedor do BIG SMART CITIES 2017

O BIG smart ci es by
Vodafone Power Lab
e Ericsson é uma
compe ção de em‐
preendedorismo que
premeia ideias de
base tecnológica que
melhorem a vida de
quem vive, visita e/
ou trabalha nas cida‐
des, que se inclua em
qualquer das seguin‐
tes áreas: smart
living, smart green,
smart government,
smart inclusion e
smart tourism.

O Engenheiro Francisco Duarte, aluno de douto‐
ramento em Sistemas de Transportes, a ﬁnalizar
a sua Tese de Doutoramento in tulada
“Pavement Energy Harves ng System to Convert
Vehicles Kine c Energy into Electrical Energy”,
sob a orientação do Prof. Adelino Ferreira, foi o
vencedor da ﬁnal do BIG Smart Ci es 2017, que
decorreu dia 11 de julho no Centro Cultural de
Cascais. Concorreu com o projeto PAVNEXT –
Pavement Energy Eﬃcient Extractor, um sistema
que se apresenta como alterna va às Lombas
Redutoras de Velocidade, permi ndo a redução do número de acidentes e da sua gravidade,
entre outras valências, tais como p.ex. a produção de energia elétrica pela passagem dos veí‐
culos .
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Atividades dos nossos alunos
Reuniram‐se alunos de todos os
anos do curso, e ainda professores,
na noite com mais glamour do ano
para Engenharia do Ambiente,
sempre em convívio e comemora‐
ção.
No dia 26 de maio realizou‐se, na
Tertúlia D’Eventos, a IV Gala de En‐
genharia do Ambiente na forma da
2º edição da Gala Gota d´Ouro, uma
inicia va da responsabilidade do Nú‐
cleo de Estudantes de Engenharia do
Ambiente (NEEA).

Ao longo da noite foram sendo en‐
tregues prémios aos vencedores
das diferentes categorias, e foram
homenageados os ﬁnalistas com
uma lembrança para que se recor‐
dem sempre desta etapa tão im‐
portante da sua vida.

Para tornar a noite ainda mais es‐
pecial, no ﬁnal do jantar contou‐se
com a atuação do Grupo de Fados
“Momento” que abrilhantou o mo‐
mento com uma seleção de fados
de Coimbra, fados que tanto mar‐
cam os estudantes desta cidade.
Desta forma, o evento aproximou
os presentes numa noite carismá ‐
ca e envolvente, que começa a tor‐
nar‐se tradição do curso.

Novo Site do NEEA

Lançamento da 6º
Edição da “GreenWish”
O Pelouro de Comunicação e Imagem do
Núcleo de Estudantes de Engenharia do
Ambiente (NEEA/AAC)2016/2017 lançou
a 6ª edição da GreenWish, uma revista
anual, que inclui:
‐ ar gos de membros da equipa do Pe‐
louro, de professores e de outros alu‐
nos;
‐ entrevistas a atuais e ex‐estudantes e
ainda a estudantes em mobilidade, de‐
signadamente do programa ERASMUS;
‐ uma secção com as a vidades realiza‐
das pelo NEEA ao longo do ano le vo;
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O
site
do
NEEA
(h ps://
neeaaacsite.wordpress.com/)
tem
uma nova imagem. O NEEA apostou
na divulgação da informação de uma
forma simples e ú l. Para que todos
os estudantes se mantenham infor‐
mados e a par de todas as novidades,
o site tem informação sobre cada
pelouro do núcleo, o que faz e quem
são as pessoas que o cons tuem, e a
descrição de cada a vidade realizada
ao longo do ano le vo. A nossa queri‐
‐ por ﬁm, no úl mo capítulo, várias curi‐
osidades e sugestões relacionadas com
o Ambiente.
Esta edição pretende ser simples, mas
ú l, tentando focar‐se mais nos estudan‐
tes, especialmente aqueles que em breve
irão entrar no mercado de trabalho, de
modo a fornecer‐lhes ferramentas que
possam servir para mais facilmente cons‐
truírem o seu futuro.
Mariana Mar ns
Comunicação e Imagem
do NEEA 2016/2017

Beatriz Bandarra
Presidente do NEEA 2016/2017

da revista GreenWish também não
podia faltar, e todas as edições po‐
dem ser vistas com um único clique. A
ajuda pedagógica é um dos lemas do
NEEA e por isso o site disponibiliza
material de apoio para os estudantes
de todos os anos e para todas as dis‐
ciplinas. Por úl mo, existe uma lista
de contactos que podem e devem ser
u lizados para obter informações,
relatar problemas ou pedir ajuda.
Esperemos que gostem e visitem!

Stephanie Capelas

Tomada de Posse dos Novos Corpos Gerentes do NEEA/AAC
Terminando o ano le vo, realizou‐se, importância na aquisição de compe‐
dia 23 de junho, a tomada de posse tências necessárias no futuro.
dos Novos Corpos Gerentes do NEEA
Seguiu‐se o discurso emo vo da Pre‐
para o mandato de 2017/2018.
sidente Cessante, Beatriz Bandarra,
A mesa da cerimónia contou, para no qual foram referidas algumas das
além da presença da Presidente Ces‐ importantes a vidades realizadas
sante Beatriz Bandarra e da Presi‐ pelo núcleo durante o ano le vo,
dente Possante Ana Catarina Simões, foram feitos os agradecimentos a
com a presença do Diretor do DEC todos os que cooperaram com o nú‐
Prof. Álvaro Seco e com a do Presi‐ cleo e terminou com uma mensagem
dente da Direcção Geral da AAC Ale‐ especial aos mais novos, que foram
encorajados a ser a vos e a elevar,
xandre Amado.
ainda mais, o NEEA.
O evento iniciou‐se com um discurso
mo vador do Diretor, que incen vou Posteriormente, realizou‐se o discur‐
à par cipação dos estudantes nos so mo vado da Presidente Possante,
grupos associa vos, referindo a sua Ana Catarina Simões, no qual foram

referidos alguns obje vos do NEEA
para o próximo ano le vo e foi de‐
monstrado o seu empenho e desejo
de destacar o NEEA no percurso aca‐
démico dos seus estudantes.
Por ﬁm, o presidente da DG/AAC
agradeceu o trabalho da equipa ces‐
sante e desejou à equipa possante
um mandato de sucesso. Sublinhou,
ainda, que a DG/AAC estaria disponí‐
vel, uma vez mais, para o NEEA/AAC
quando necessário.
A cerimónia terminou com o tradi‐
cional F‐R‐A, iniciado pela nova
presidente do NEEA.
Beatriz Bandarra
Presidente do NEEA
2016/2017

Tomada de Posse dos Novos Corpos Gerentes do NEEC/AAC
No dia 3 de Julho, pelas 18h30, na sala de Mestrados do
DEC, realizou‐se a tomada de posse dos Corpos Gerentes
do Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil da AAC, para
o mandato de 2017/2018. A cerimónia contou com a pre‐
sença do Diretor do DEC, Prof. Álvaro Seco, do Presidente
da Associação Académica de Coimbra, Alexandre Amado,
do Presidente do Núcleo que cessou funções, Cláudio Me‐
landa, do recém‐eleito Presidente do Núcleo, Pedro Ma ‐
as, da equipa empossada, amigos dos elementos do Nú‐
cleo de Estudantes e dirigentes de outros Núcleos de Estu‐
dantes da Associação Académica de Coimbra.
Um dos pontos altos da cerimónia foi o discurso do Presi‐
dente cessante, que se despediu, orgulhoso do mandato
que representou. Outro dos momentos
marcantes foram as palavras proferidas
pelo Presidente possante, assente na
ideia da con nuação do trabalho realiza‐
do pelos anteriores Corpos Gerentes do
Núcleo, principalmente na manutenção
das boas relações entre o Núcleo e o De‐
partamento. Focou igualmente as princi‐
pais preocupações do curso, nomeada‐

mente a elevada taxa de prescrição e a
baixa percentagem de alunos vindos de
concurso nacional.
Por ﬁm, deu‐se o já habitual Porto d’Hon‐
ra no Piso 4.
Claudio Melanda
Presidente do NEEC 2016/2017
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Resenha histórica do curso de Engenharia Civil no DEC


A Génese do Curso de Engenharia Civil

Este artigo apresenta uma síntese sobre a criação do
curso em engenharia civil na Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, elaborada pelo Prof. Lusitano dos Santos, Prof. Jubilado do DEC. Descrevem-se sumariamente a situação no ano letivo de
1976/77 do Departamento de Engenharia Civil quanto
a instalações, equipamentos, corpo docente e pessoal
técnico e auxiliar. Faz-se referência ao Plano de Estudos
inicial, os métodos pedagógicos e os métodos de avaliação de conhecimentos, realçando os cuidados havidos
para “recuperação” de alunos durante os anos letivos
de 1973/74 e 1974/75. Apresentam-se alguns elementos estatísticos que mostram a evolução do Departamento e a sua influência no país e no estrangeiro.
Parte da informação que serviu de base a esta comuni‐
cação foi fornecida por João Benjamim Pereira, enge‐
nheiro civil, à data Assistente Eventual da FCTUC.

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
(FCTUC) tem mais de dois séculos de existência. Efe vamente, o Mar‐
quês de Pombal criou, em 1772, na Universidade de Coimbra, as Facul‐
dades de Filosoﬁa (Natural) e Matemá ca onde passaram a ensinar‐se
as ciências da natureza e as ciências matemá cas.
A Faculdade de Ciências foi uma criação do governo da Primeira Repú‐
blica que, no ano de 1911, promulgou uma reforma que abrangeu to‐
dos os estabelecimentos de ensino e criou a Faculdade de Ciências da
Universidade de Coimbra como resultado da junção das Faculdades de
Filosoﬁa e de Matemá ca.
Em 1934 passaram a exis r, além dos cursos preparatórios para as Es‐
colas Militares, já existentes, os cursos preparatórios para Engenharia
Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia de
Minas e Engenharia Química Industrial.
A reforma de 1971 (Decreto nº 443/71 de 3 de Outubro, sendo José
Veiga Simão Ministro da Educação Nacional ) introduziu, entre outras, a
possibilidade dos planos de estudo dos dois úl mos anos de licenciatu‐
ra serem organizados pelas faculdades. Deste modo, poderiam ser ofe‐
recidos aos alunos ramos de especialização cien ﬁca, de acordo com as
necessidades do país e da região e a disponibilidade de recursos huma‐
nos e materiais dos departamentos.
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O Departamento de Engenharia Civil
O Departamento de Engenharia Civil (DEC), criado na se‐
quência do Decreto‐Lei n.º 259/72 de 28 de julho (Ar go
5º), foi orientado para os tradicionais campos de a vidade
deste ramo do conhecimento: Fundações e Estruturas, Hi‐
dráulica, Ediﬁcações e Urbanização e Vias de Comunicação.
O plano de estudos visava fornecer aos futuros engenhei‐
ros uma sólida formação de base, de nível universitário,
que lhes permi sse não só a resolução dos problemas clás‐
sicos da sua especialidade mas também as bases cien ﬁcas
necessárias para análise de situações novas com que cor‐
rentemente pudessem vir a ser confrontados ao longo da
sua a vidade proﬁssional, orientando‐os no sen do da
inovação tecnológica.

Dep. Física, Polo I
Quinta da Nora

Outro obje vo relevante prendeu‐se com a garan a das
condições necessárias à realização de inves gação cien ﬁ‐
ca e ao apoio técnico‐cien ﬁco a en dades exteriores ao
Departamento, públicas e privadas, do país e da região. Tal
preocupação jus ﬁcou a criação de Laboratórios didá cos,
de inves gação e de prestação de serviços à comunidade.
Em 1972/73 os terceiros anos dos cursos de engenharia
iniciaram o seu funcionamento nas novas instalações da
Quinta da Nora, previstas para o Ins tuto Industrial de Co‐
imbra. Com o 25 de abril de 1974 as “Engenharias” foram
obrigadas a abandonar essas instalações (que seriam ocu‐
padas pelo Ins tuto Industrial de Coimbra ‐ o legí mo pro‐
prietário) e a instalar‐se nos novos edi cios da ”Cidade
Universitária” localizados na Alta de Coimbra e previstos
para os Departamentos de Física e Química.
O Departamento de Engenharia Civil acabou por se instalar
no edi cio da Física, distribuindo‐se pela sub‐cave, rés‐do‐
chão, primeiro e segundo andares.

1. ORGANOGRAMA
O organograma foi aprovado em reunião de docentes reali‐
zada em março de 1977, com carácter transitório. O Depar‐
tamento subdividiu‐se, do ponto de vista académico, nos
quatro seguintes grupos de cadeiras:
‐ Fundações e Estruturas;
‐ Ediﬁcações;
‐ Hidráulica;
‐ Urbanização e Vias de Comunicação.
Os grupos de cadeiras estavam ainda diretamente relacio‐
nados com o funcionamento dos respe vos laboratórios:
Laboratório de Estruturas, Laboratório de Mecânica dos
Solos, Laboratório de Ensaios de Materiais, Laboratório de
Hidráulica e Laboratório de Urbanismo.
As a vidades de cada grupo eram coordenadas por três
docentes, que no seu conjunto cons tuíam a “Comissão
Cien ﬁca e Pedagógica Interna”. Eram funções desta Co‐
missão, entre outras, instalar os Laboratórios, preparar o
pessoal docente e funcionários (nomeadamente os prepa‐
radores e auxiliares de laboratório), elaborar os Planos de
A vidade e Orçamentos, colaborar com o Conselho Cien ‐
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ﬁco da FCTUC e estabe‐
lecer relações com as
en dades exteriores ao
Departamento.
Foi ainda cons tuída a
Comissão Dire va que
contava com o apoio da
Secretaria. Este órgão
coordenava o funciona‐
mento das estruturas
gerais de apoio departa‐
mental, como a Bibliote‐
ca, o Centro de Cálculo,
as Oﬁcinas e a Sala de
Desenho, dependentes
também da Comissão
Cien ﬁca e Pedagógica
Interna.

2. PLANO DE ESTUDOS
O Decreto n.º 256/73 de 21 de maio
veio ﬁxar o plano de estudos dos três
úl mos anos dos cursos de engenharia
da FCTUC, complementando assim os
pedagógicos de Engenharia Civil.
Para a engenharia civil o plano foi orga‐
nizado com grande ﬂexibilidade no 4º e
no 5º ano: previa uma disciplina de op‐
ção em cada semestre do 4º ano e, no
5º ano, disciplinas opcionais e seminá‐
rios, 16 horas TP no primeiro semestre e
18 a 20 horas no segundo. Esta ﬂexibili‐
dade des nava‐se a permi r ao novo
departamento oferecer disciplinas de
acordo com as suas potencialidades, as
necessidades da região e do país e o
interesse dos alunos.

também lecionadas no 3º ano. Esta in‐
clusão foi mo vada pelas condições
deﬁcientes em que decorreu o ano le ‐
vo de 1973/74, em especial o segundo
semestre a par r de 25 de Abril. No 2º
semestre do 5º ano o plano incluiu as
disciplinas de opção de Hidráulica Apli‐
cada, Estruturas e Urbanismo.

O Plano de Estudos de 1976/77 diferiu
do anterior apenas pela inclusão da dis‐
ciplina de Vias de Comunicação no 4º
ano, de frequência obrigatória por todos
os alunos. Veriﬁcou‐se, contudo, que
um plano de estudos mais rígido facilita‐
ria o desenvolvimento do Departamen‐
to.

A discussão rela va ao plano para
1975/76 levou à necessidade de com‐
plementar a formação técnica dos enge‐
nheiros com a formação humanís ca e à
deﬁnição de grupos de cadeiras com
vista à cons tuição de sectores de espe‐
cialização no domínio da Engenharia
Civil.

O plano proposto para 1977/78 mante‐
ve os critérios de 1975/76, dando maior
relevo à formação humanís ca dos en‐
genheiros com o desdobramento da
cadeira de Economia e Sociologia e sua
inclusão no 5º ano, reduziu a duas as
áreas de opção (Hidráulica e Urbaniza‐
ção e Vias de Comunicação), introduziu
os Seminários no 2º semestre do 5º ano
e aumentou a escolaridade para 31 ho‐
ras semanais.

Por conseguinte, o 4º ano incluiu uma
nova disciplina, Economia e Sociologia e,
nos dois semestres do 5º ano, foram
Apesar da prá ca ter mostrado que a oferecidas disciplinas de opção das
ﬂexibilidade diﬁcilmente conduzia ao áreas de Estruturas, Hidráulica e Urbani‐
desenvolvimento da escola, a verdade é zação e Vias de Comunicação. No 2º
que permi u adaptar o curso, em cada semestre do 4º ano foram incluídas
ano, às necessidades dos alunos e com‐ ainda as disciplinas de Hidráulica Aplica‐
plementar as deﬁciências veriﬁcadas na da e Introdução ao Planeamento Regio‐
sua formação e no contexto social vivido nal e Urbano para permi r que os alu‐
com o 25 de abril de 1974.
nos escolhessem conscientemente a
área de opção a frequentar no 5º ano e
Assim, o Plano de Estudos adotado em
garan r, àqueles que não escolheram
1974/75 (já com os 3 anos em funciona‐
determinadas opções, um conhecimen‐
mento) incluiu, no 4º ano, as cadeiras
to mínimo sobre essas matérias.
de Hidráulica e Mecânica dos Solos,
13| DEC No cias | 3º Trimestre 2017

3. INFRAESTRUTURAS DE APOIO
Para apoio geral ao Departamento
foram criadas a Biblioteca, a Sala de
Desenho, o Centro de Cálculo e a
Oﬁcina de Apoio. Foram montadas
instalações próprias para funciona‐
mento dos Laboratórios de Hidráuli‐
ca e Ensaios de Materiais; Os Labo‐
ratórios de Estruturas, Mecânica dos
Solos e Urbanismo não dispunham
ainda de instalações próprias, embo‐
ra dispusessem já de algum equipa‐
mento.
O Centro de Cálculo des nava‐se
fundamentalmente a apoiar o Labo‐
ratório de Hidráulica. Era também
u lizado para apoio didá co na re‐
solução de problemas e na elabora‐
ção de projetos. A linguagem de
programação u lizada era a Basic. O
centro era ainda u lizado por alunos
de outros departamentos e por pro‐
ﬁssionais locais (cidade e região).

4. CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE
Com a criação dos cursos completos,
a contratação de docentes da espe‐
cialidade reves u‐se da maior im‐
portância. A preocupação da FCTUC
foi contratar doutorados ou proﬁs‐
sionais altamente qualiﬁcados, que
não abundavam no país, e menos
ainda em Coimbra. Atendendo a que
à data apenas exis am duas escolas
de engenharia (o Ins tuto Superior
Técnico da Universidade Técnica de
Lisboa e a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto), o núme‐
ro de engenheiros civis doutorados
disponíveis para integrarem o corpo
docente do Departamento era pra ‐
camente inexistente.

A Direção da FCTUC teve que recor‐
rer a engenheiros civis reconhecidos
enquanto proﬁssionais pres giados,
que se disponibilizassem para lecio‐
nar as disciplinas da especialidade
então criadas.
No ano le vo de 1972/73 foram con‐
tratados, como professores catedrá‐
cos, os engenheiros Joaquim Lagi‐
nha Seraﬁm, considerado o enge‐
nheiro civil português mais pres gia‐
do a nível internacional, Inves gador
do Laboratório Nacional de Enge‐
nharia Civil e Doutor Honoris Causa
pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, e Victor Manuel do Nasci‐
mento Graveto, com doutoramento
em Hidráulica pelo Massachussets
Ins tut of Tecnology dos Estados
Unidos da América.

Os primeiros Professores Catedrá cos do
DEC/FCTUC: (a) Prof. Laginha Seraﬁm; (b)
Prof. Victor Graveto

No ano le vo de 1973/74 foram con‐
tratados como equiparados a profes‐
sor auxiliar, os engenheiros Lusitano
Moreira Mar ns dos Santos, Especi‐
alista do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, e Rui Jorge de Al‐
meida Furtado, com Mestrado ob ‐
do na University of Southampton,
em Inglaterra.
Também a par r do ano le vo de
1972/73, e à medida das necessida‐
des, foram contratados proﬁssionais
de engenharia civil de reconhecido
mérito, na qualidade de equiparados
a assistente (a tempo total ou a tem‐
po parcial). Por concurso foram con‐
tratados assistentes e assistentes
eventuais.
Assim o corpo docente do Departa‐
mento é cons tuído, à data, pelos
seguintes 35 elementos:
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‐ 2 professores catedrá cos;
‐ 1 professor agregado;
‐ 2 equiparados a professor auxiliar;
‐ 3 assistentes;
‐ 3 equiparados a assistente a tempo
total;
‐ 7 equiparados a assistente a tempo
parcial;
‐ 17 assistentes eventuais.

nico auxiliar de primeira classe, um che‐
fe de oﬁcina e quatro auxiliares de labo‐
ratório.

5.MÉTODOS PEDAGÓGICOS

Os métodos de ensino empregues ‐
nham subjacente a preocupação de ga‐
ran r uma forte ligação entre a teoria e
Estes docentes de nham formações a prá ca. Nesse sen do a maioria das
proﬁssionais de base diferenciadas: 1 aulas eram teórico‐prá cas (embora
sociólogo, 1 matemá co, 2 engenheiros com excepções). As aulas apoiavam‐se
geógrafos e 31 engenheiros civis. 13 em demonstrações experimentais re‐
destes engenheiros civis concluíram a correndo, por vezes, a laboratórios de
en dades exteriores à Universidade
sua licenciatura no Departamento.
como por exemplo a Junta Autónoma
O matemá co era o Doutor Salazar da de Estradas.
Paixão Ferreira Ferro, professor do De‐
partamento de Matemá ca da FCTUC Dirigiam‐se convites a engenheiros civis
que se inscreveu como aluno de enge‐ da região para colaborar com o Departa‐
nharia civil e concluiu o curso em mento através de exposições sobre o
1974/75. Foi contratado como professor seu trabalho proﬁssional. Organizavam‐
agregado a tempo parcial. O sociólogo é se visitas a obras em curso (são exemplo
o Dr. Armando Mar ns Tavares, licenci‐ a Fábrica de Cimentos de Souselas, Bar‐
ado pelo Ins tuto Superior de Ciências ragem da Aguieira, etc.) e a organismos
Sociais e Polí ca Ultramarina da Univer‐ técnicos especializados (Serviços Muni‐
sidade Técnica de Lisboa, que foi contra‐ cipalizados de Transportes Urbanos de
tado como equiparado a assistente a Coimbra, LNEC, Gabinete da Área de
Sines também em Lisboa, etc.).
tempo parcial.
Dos engenheiros civis, dois encontravam
‐se a preparar o seu doutoramento e
outro encontrava‐se nos Estados Unidos
da América a completar a sua formação.
Outros dois frequentaram, no ano le ‐
vo seguinte 1975/76, cursos de pós‐
graduação com vista à preparação do
seu doutoramento.
Nessa altura o DEC contava ainda com
13 funcionários, entre os quais um téc‐
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do a garan r uma sólida preparação dos
estudantes e exercer um controlo rigo‐
roso do nível de conhecimentos cien ﬁ‐
cos adquiridos.
Nas disciplinas de projeto (Projeto de
Obras Correntes, Urbanização, Vias de
Comunicação), a avaliação fazia‐se por
discussão de um trabalho elaborado,
individualmente ou em grupo, acompa‐
nhado de exame oral sobre toda a maté‐
ria. Noutras cadeiras (Betão Armado,
Resistência, etc.) a avaliação fazia‐se por
frequências e exame escrito (ou oral).
Noutras disciplinas (Sociologia, etc.) a
avaliação baseava‐se unicamente na
discussão de um trabalho individual e na
assiduidade às aulas.

7. ORIGENS E EMPREGABILIDADE
No ano le vo de 1972/73 inscreveram‐
se no 3º ano de Engenharia Civil 60 alu‐
nos, o dobro da média de alunos saídos
com os Preparatórios nos quatro anos
anteriores (30). O número total de alu‐
nos do Departamento foi, naturalmente,
aumentando, a ngindo os 408 no ano
le vo de 1976/77.

As aulas apoiavam‐se frequentemente
Analisada a origem de 433 alunos e ex‐
em meios audiovisuais nomeadamente
alunos veriﬁcou‐se que 388 eram portu‐
acetatos, diaposi vos e ﬁlmes.
gueses e 45 estrangeiros. Angola e Mo‐
çambique eram os países representados
6. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
com maior número de alunos, 22 e 12,
Os critérios de avaliação de conheci‐ respe vamente. Do Brasil vieram 5 alu‐
mentos variavam, naturalmente, de nos. Contudo, o Departamento atraiu
disciplina para disciplina. Procura‐se, também alunos de países estrangeiros
contudo, recorrer a critérios avançados de língua não portuguesa: Congo, Vene‐
de avaliação de conhecimentos de mo‐

zuela e Zaire, com dois alunos
cada. No que respeita aos Portu‐
gueses, veriﬁcou‐se que a maioria
era originária da Região Centro,
(280), seguida da Região Norte
(88) e da Região Sul (12) e das
regiões autónomas (3 dos Açores
e 5 da Madeira). Do Alentejo vie‐
ram 3 alunos e do Algarve 4.
Quando analisada a distribuição
por distritos, veriﬁcou‐se que a
maioria dos estudantes eram ori‐
undos de Coimbra (145), seguido
dos distritos de Aveiro, Porto, Vi‐
seu e Braga com, respe vamente,
48, 38, 34 e 29 alunos. Nessa altu‐
ra, a área de inﬂuência do Depar‐
tamento era, claramente, a das
regiões Norte e Centro de Portu‐
gal. Em 1974/75 saíram os primei‐
ros licenciados: 23. Em 1975/76
saíram 39. Dos 62 novos enge‐
nheiros civis, 34 encontraram em‐
prego na Região Centro, 4 na Regi‐
ão Sul e 3 no Brasil.
O emprego dos licenciados com
local de trabalho na Região Centro
repar a‐se por 3 pos: ensino,
en dades públicas e en dades
privadas. As empresas privadas
absorveram 8 licenciados; as en ‐
dades públicas, em especial Câma‐
ras Municipais e Gabinetes de
Apoio Técnico, 10; área do ensino
21. Destes 21 licenciados empre‐
gados no ensino, 13 foram absor‐
vidos pelo Ensino Universitário,
(12 dos quais no próprio Departa‐
mento de Engenharia Civil) e 5 no
ensino técnico e secundário.

O Departamento mostrou‐se o maior empregador dos seus
licenciados (12) seguido da Administração Pública Local
(10). Não é de estranhar que assim tenha acontecido dada,
à altura, a carência de quadros técnicos da administração
central e local e a incipiência empresarial ainda existente. A
natural absorção pelo Departamento dos seus melhores
alunos visava, naturalmente, as preocupações com o seu
desenvolvimento qualiﬁcado.

capazes de dar resposta com qualidade às exigências aca‐
démicas e cien ﬁcas. Em 1999 esse desígnio foi a ngido e
com ele a transferência das instalações do Polo I para o
Polo II– Pinhal de Marrocos.

Lusitano dos Santos
Professor Jubilado

Com o evoluir do tempo e o natural desenvolvimento do
DEC, em grande parte mo vado pelo aumento sistemá co
do número de alunos, e por inerência do seu corpo docen‐
te, as instalações integradas no Departamento de Física
revelou‐se insuﬁciente e condicionante ao desenvolvimen‐
to de a vidade cien ﬁca de ponta. Era incontornável, a
necessidade de dispor de laboratórios e de infraestruturas
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A evolução do plano
de estudos do curso
de Engenharia Civil
no DEC (1972atualidade)

A an ga Faculdade de Ciências da Uni‐
versidade de Coimbra, cuja existência e
modelo organiza vo datavam de 1911,
oferecia os Cursos Preparatórios para
Engenharia, uma vez que, na época, a
formação nessa área estava conﬁnada
às escolas existentes em Lisboa, o Ins ‐
tuto Superior Técnico da Universidade
Técnica de Lisboa, e no Porto, a Faculda‐
de de Engenharia da Universidade do
Porto.

de todas as Engenharias.

plano de estudos com vista a um reforço
das unidades curriculares de especiali‐
A an ga Licenciatura em Engenharia
dade, sem, no entanto comprometer a
Civil foi um dos cursos criados na altura.
aprendizagem dos conceitos básicos.
Na sua criação, o curso, que nha já
Assim, no ano le vo 1983/84, o curso
uma duração de cinco anos, foi desde
encontrava‐se estruturado em unidades
logo orientado para os tradicionais cam‐
curriculares anuais e semestrais, notan‐
pos de a vidade da Engenharia Civil:
do‐se, rela vamente a 1972, um au‐
Estruturas, Hidráulica e Recursos Hídri‐
mento do número de unidades curricu‐
cos, Construções, Geotecnia e Funda‐
lares obrigatórias na área das ciências
ções, Planeamento e Transportes.
de engenharia e de unidades curricula‐
O curso funcionou, inicialmente, com res da especialidade. Con nuavam a
Em 1972, sucedendo à Faculdade de
base em unidades curriculares semes‐ exis r, na altura, unidades curriculares
Ciências, procedeu‐se à criação formal
trais, sendo os dois primeiros anos curri‐ de opção de Estruturas, Hidráulica e
da Faculdade de Ciências e Tecnologia
culares integralmente preenchidos com Urbanização e Transportes, as quais
da Universidade de Coimbra (FCTUC),
unidades curriculares propedêu cas das eram ministradas no segundo semestre
passando‐se a oferecer, a par do ensino
áreas da Matemá ca, Física, Química, do quinto ano curricular. Em 1984/85 foi
das ciências fundamentais (Matemá ca,
Geologia e Mineralogia e Desenho. Nos ins tuído o regime de unidades de cré‐
Engenharia Geográﬁca, que era aqui
restantes 3 anos eram ministradas as dito associadas às unidades curriculares,
vista como uma área aﬁm da Matemá ‐
unidades curriculares base das Ciências mantendo‐se, no entanto, a estrutura
ca, Física, Química, Geologia e Biologia),
da Engenharia e unidades curriculares curricular então existente. O número de
uma formação completa nas várias
das diferentes especialidades da Enge‐ unidades de crédito para a obtenção da
áreas da Engenharia, que se considera‐
nharia Civil. Uma unidade curricular de Licenciatura em Engenharia Civil foi ﬁxa‐
vam então como clássicas. Esta conﬁgu‐
opção exis a em cada um dos semes‐ do em 1993.
ração, juntando numa mesma escola
tres do úl mo ano curricular, tendo o
tecnologias com áreas fundamentais
No ano le vo 1990/91 procedeu‐se a
estudante que optar por uma das três
era, à época, única em Portugal, reco‐
uma reestruturação signiﬁca va do pla‐
áreas propostas: Estruturas, Hidráulica e
nhecendo‐se que a Ciência e Tecnologia
no de estudos então existente, procu‐
Urbanização.
devem estar a par , quer no que respeita
rando resolver‐se algumas questões
à formação inicial, quer na criação de A evolução do funcionamento pedagógi‐ relacionadas, nomeadamente, com: i)
conhecimento. Está assim presente, co do curso e a contratação de docentes uma carga horária excessiva; ii) coexis‐
desde a génese da FCTUC, a grande pre‐ com adequada preparação e experiência tência de unidades curriculares anuais e
ocupação que sempre se colocou na no campo da Engenharia Civil permi u, semestrais, que não permi a aproveitar
formação nas áreas cien ﬁcas basilares nos anos subsequentes, alterações no
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as vantagens de cada um dos sistemas;
iii) o pequeno aproveitamento didá co
das possibilidades laboratoriais do De‐
partamento de Engenharia Civil (DEC).
Assim, reduziu‐se, em média, de quatro
a cinco horas por semana a carga horá‐
ria, o que obrigou a uma revisão dos
conteúdos das unidades curriculares,
bem como a adoção de novos métodos
de ensino e avaliação. As unidades curri‐
culares voltaram a ser, em regra, semes‐
trais, e foi criada uma unidade curricular
obrigatória de Laboratório.

que dessa reformulação resultou, con‐
templava 194 unidades de crédito, 170
das quais correspondendo a unidades
curriculares obrigatórias e 24 a unidades
curriculares de opção condicionada, e a
deﬁnição de seis perﬁs, com início no
primeiro semestre do quinto ano. Os
perﬁs então deﬁnidos foram os seguin‐
tes: Construções, Estruturas, Geotecnia,
Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambien‐
te, Mecânica Estrutural e Urbanismo,
Ordenamento do Território e Transpor‐
tes.

O plano de estudos passou a ser com‐
posto por um total de 44 unidades curri‐
culares obrigatórias, das quais apenas
duas eram anuais, e por quatro unida‐
des curriculares de opção livre a esco‐
lher de um grupo de unidades curricula‐
res de dimensão variável, que foi au‐
mentando ao longo dos anos, das dife‐
rentes áreas cien ﬁcas: Estruturas e
Mecânica Estrutural, Hidráulica e Recur‐
sos Hídricos, Construções, Geotecnia e
Ordenamento do Território e Transpor‐
tes. O número de unidades de crédito
para a obtenção do grau de Licenciado
em Engenharia Civil foi ﬁxado em 200.

O Mestrado Integrado em Engenharia
Civil (MIEC) entrou em funcionamento
no ano le vo 2007/08, subs tuindo a
Licenciatura em Engenharia Civil. Esta
alteração foi suscitada pela necessidade
de adaptação do an go curso a um novo
formato compa vel com as orientações
deﬁnidas pelo Protocolo de Bolonha e
na sua efe vação foram das em conta
as recomendações de um painel alarga‐
do de ex‐estudantes, empregadores e
de académicos, bem como as considera‐
ções e recomendações de carácter geral
expressas pelas comissões do an go
Conselho Nacional de Avaliação do Ensi‐
no Superior (CNAVES) e da Ordem dos
Engenheiros, que, no âmbito da regular
análise dos cursos de Engenharia da
FCTUC nham procedido à sua avaliação
durante a vigência do úl mo plano de
estudos.

Durante a vigência deste plano de estu‐
dos, o curso foi posi vamente avaliado
por uma Comissão Externa de Avaliação
das Universidades Portuguesas e a Or‐
dem dos Engenheiros, em junho de
1995, renovou a sua acreditação por um
período de seis anos.
A úl ma reformulação da an ga Licenci‐
atura em Engenharia Civil entrou em
vigor no ano le vo 2000/01, ano seguin‐
te ao da mudança das instalações do
DEC para o Polo II. O plano de estudos,

O curso ﬁcou estruturado em dois ciclos
de estudos. Com o primeiro ciclo, cuja
conclusão requer a obtenção de 180
ECTS, pretende‐se proporcionar uma
preparação de banda larga em Ciências
Básicas e em Ciências de Engenharia e
com o segundo, que corresponde a 120

ECTS adicionais, tem‐se por obje vo
formar Mestres Engenheiros de conce‐
ção com uma preparação acrescida em
Ciências da Engenharia Civil, de modo a
assegurar‐lhes os conhecimentos e as
competências necessárias, tanto para o
exercício proﬁssional nas suas múl plas
vertentes de a vidade, como para o
acompanhamento e intervenção ao ní‐
vel da inovação cien ﬁca e tecnológica.
Tal como já acontecia no úl mo plano
de estudos da an ga Licenciatura em
Engenharia Civil, o plano de estudos
resultante da adaptação ao Processo de
Bolonha, e que permanece em vigor,
con nuou a contemplar seis perﬁs de
especialização nas áreas temá cas de
Construções, Estruturas, Geotecnia,
Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambien‐
te, Mecânica Estrutural e Urbanismo,
Transportes e Vias de Comunicação. A
opção por cada uma das áreas é feita no
úl mo ano do curso, cujo segundo se‐
mestre é dedicado à elaboração da Dis‐
sertação.
O MIEC foi avaliado, em 2013, pela
Agência de Acreditação e Avaliação do
Ensino Superior (A3ES) e acreditado por
um período de cinco anos.
Jorge Almeida e Sousa
SubDiretor ‐ Cursos de mestrado inte‐
grado

Evolução dos processos de cálculo: da régua de cálculo
às atuais aplicações de simulação
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Rui Furtado
Engenheiro Civil
Nascido em 1929 na Beira, Moçambique, é Especialista em Geotecnia, Mem‐
bro Sénior e Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros. É prémio Con‐
selho Dire vo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros, e tem duas das
suas obras referidas no livro publicado pela OE “As 100 obras de Engenharia
Civil Portuguesas do Século XX”
(pontes, vias, estruturas, hidráulica,
Como veio ter à Engenharia Civil? etc.) e consequentemente a maior
hipótese de realização pessoal. Ain‐
como era a sua vida nessa altura?
da ve de cumprir 6 meses de Servi‐
Na verdade, o meu sonho era ser ço Militar durante o 3º ano do curso,
médico, mais precisamente psiquia‐ ao contrário dos colegas que ve‐
tra. Um problema de saúde do meu ram de fazer 1 ano, e terminei o cur‐
pai, um AVC, e as diﬁculdades eco‐ so em 1958.
nómicas que, por consequência, lhe
seguiram, foram determinantes para Teve algum professor que o tivesse
desis r do meu sonho. Fui trabalhar
marcado em especial ?
como Aspirante no quadro adminis‐
tra vo, e nos Caminhos de Ferro de Tive bons professores, mas um foi
Moçambique, aproveitando para realmente especial, e marcou‐me,
requerer fazer tropa aos 20 anos de pela maneira dis nta de ensinar: o
idade, e assim ﬁz a recruta e o curso Eng. Edgar Cardoso, professor de
de Oﬁcial Miliciano (1º e 2º Ciclos). Pontes e Estruturas Especiais. Tinha
Vivia convencido que não consegui‐ uma grande sensibilidade acerca do
ria ter condições para estudar. Pe‐ comportamento das estruturas, mui‐
rante a minha tristeza, o meu irmão to devido à experiência dos modelos
sicos que desenvolvia e ensaiava.
e três amigos combinaram ajudarem
‐me a concre zar o meu sonho, e Ele procurava fomentar nos alunos a
deram cada um deles 500 escudos compreensão do comportamento, o
para vir estudar para Portugal. Tive “sen r” a estrutura. As aulas não
nham um formato tradicional,
muita sorte, pois no exame de ad‐
missão ve nota de 16 valores, o eram conversas, onde descrevia situ‐
que deu direito a uma bolsa de estu‐ ações e pedia soluções. Essas possí‐
dos dada pelos CTT’S aos seus funci‐ veis soluções eram apresentadas e
onários e familiares (o meu pai nha
sido funcionário), e assim não foi
Agradava-me a grande
necessário beneﬁciar da oferta refe‐
rida.
paleta de temas abordados

devidamente jus ﬁcadas pelos alu‐
nos, sendo habitualmente contraria‐
das pelo Eng. Edgar Cardoso. Estas
discussões pretendiam incen var o
desenvolvimento da inovação nas
soluções, o trabalhar em equipa e o
envolver das componentes princi‐
pais do conhecimento: os materiais,
as estruturas e a geotecnia.
Ao longo da vida fui tendo várias
oportunidades de me encontrar com
ele, os nossos caminhos proﬁssio‐
nais foram‐se cruzando de onde em
onde, encontros esses que foram
sempre muito agradáveis e que eu
recordo com saudade.
Tem uma frase: “Faz parte do ser
humano um gosto intrínseco de
domar a Natureza”. A atividade da
Engenharia Civil é propícia a isso …
o que é para si ser Engenheiro Civil?
Aquilo que o Homem mais faz é efe‐
vamente mudar a Natureza a seu
favor, em especial na Engenharia,

“

Entrei no curso de Minas no IST, que
era um curso de poucos alunos e se
perspe vava de boa saída proﬁssio‐
nal. No entanto, no segundo ano
desis e mudei para Engenharia Ci‐
vil, um tanto ou quanto devido à
minha fobia por espaços fechados e
pequenos, mas principalmente por‐
que me agradava a grande paleta de
temas abordados na Engenharia Civil
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na Engenharia Civil ...
...Aquilo que o Homem mais
faz é efetivamente mudar
a Natureza a seu favor, em
especial na Engenharia,
nomeadamente na Civil.

”

1952

Começou por exercer a sua atividade profissional em Moçambique,
onde permaneceu durante vários
anos, mas em 1972 regressou a
Portugal. O que o fez sair de Moçambique? Arrependeu-se dessa
decisão?

A Companhia elétrica de Moçambi‐
que apresentou um projeto para a
linha de alta tensão Mavudzi‐Beira,
que consis a em grandes sapatas
7x4 m2 e 8x4 m2, em betão armado
com aço A50 e A60, que não era
produzido em Moçambique. Pedi‐
ram‐me para o subs tuir por A24 e
A40, que, esse sim, era produzido lá.
Analisado o projeto perguntei se era
possível apresentar uma variante, ao
que disseram que sim. A variante
que apresentei não só u lizava aço
produzido na região, mas também
evitou a construção de ensecadeiras
para a construção das sapatas de
grande dimensão, que foram subs ‐
tuídas por poços, um para cada pé
da torre, travados com vigas. Trans‐
formou‐se assim uma ação de mo‐
mento por um binário compressão/
tração. Cada poço, com 2 m de altu‐
ra, era cons tuído por duas mani‐
lhas sobrepostas, muito u lizadas na
construção, foi selado no fundo com
betão, e preenchido com enroca‐
mento. Fáceis de cravar num terre‐
Tem algum episódio/obra marcante no de argilas muito moles, esta solu‐
ção permi u, apesar do tempo ne‐
na sua vida que queira partilhar?
cessário à revisão do projeto, cum‐
Tenho vários, mas um em especial prir todos os prazos anteriormente
que gosto de contar, porque mostra estabelecidos, terminar a obra antes
a importância de o engenheiro olhar da época das chuvas, com muito
para o problema de perspe vas dife‐ menos custos, e com um prémio
rentes.
aliciante.

nomeadamente na Civil. A parte
mais nobre, as grandes obras da En‐
genharia Civil são as Barragens, as
Pontes, os Túneis, o Melhoramento
dos terrenos … ora as barragens mu‐
dam tudo, muda‐se o curso dos rios,
permitem a rega e por isso o contro‐
le da natureza na sua componente
“verde”, são centrais de energia,
permi ndo entre outras coisas a
vivência durante a noite como se
fosse de dia … as pontes, os túneis,
… o túnel de Londres vai até cerca
de 40 m de profundidade!!! e o tú‐
nel que passa por baixo do Canal da
Mancha? … estas obras mudam
completamente a maneira como nos
movimentamos, hoje não há limites
graças à Engenharia!! … e o melho‐
ramento dos solos o que é, se não o
alterar da natureza? Ai o solo não
serve? então escolhe‐se uma técni‐
ca, os materiais, e voilá, já serve! A
Geotecnia é realmente essencial, se
esta falha … falha tudo, e por isso é
tão desaﬁante!

Na verdade, logo após terminar o
curso, e ainda em Portugal, trabalhei
na Comissão Execu va das Obras
Militares Extraordinárias, na cons‐
trução das novas instalações da NA‐
TO. Só ao ﬁm de um ano (Novembro
de 1959) é que regressei a Lourenço
Marques, para trabalhar no Labora‐
tório de Ensaio de Materiais e Mecâ‐
nica dos Solos, mais tarde designado
por Laboratório de Engenharia de
Moçambique, LEM.
Em 1964 aproveitei uma licença gra‐
ciosa (férias ultramarinas de 5 meses
a cada 4 anos) e fui trabalhar na em‐
presa Dinamarquesa, a Chris en &
Nielsen, em Copenhague, uma gran‐
de empresa de projeto e consultado‐
ria internacional. Entretanto interes‐
sei‐me por ir rar o Mestrado a In‐
glaterra, às minhas custas, e ve,
mais uma vez, sorte, que é sempre
importante na vida. Por questões
polí cas, a Fundação Calouste Gul‐
benkian foi nessa altura obrigada a
dar bolsas para o Ultramar. Como só
um médico e eu estávamos a tratar
do processo para irmos estudar no
estrangeiro, apenas nós apresentá‐
mos a candidatura e fomos feliz‐
mente contemplados. Ele foi para
Londres e eu fui para a Universidade
de Southampton para o curso
“Advanced Engineering”, durante
um ano. Fiz a parte escolar, o traba‐
lho prá co (no meu caso, projeto de
uma ponte ‐ parte do tabuleiro, en‐
contro e fundação) e a tese
(Estruturas Plissadas).

“

A Geotecnia é realmente essencial, se esta falha … falha
tudo, e por isso é tão desafiante!

”
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Antes de voltar para Moçambique,
em 1966, passei ainda três meses
em Portugal para rar um curso so‐
bre o “Novo Regulamento de Betão
Armado”, que introduzia o conceito
do cálculo à rotura e cálculo não
elás co.
Nesse curso fui aluno, mas também
professor, de dois outros capítulos:
“Cálculo Plás co de Estruturas” e
“Linhas de Rotura”, pois o professor
encarregado, o Eng. Vítor Monteiro
nha sido entretanto mobilizado
para a Guiné, e eu nha conheci‐
mento destas matérias, adquiridas
no Mestrado. Regressei depois ao
LEM onde mais tarde cheguei a che‐
ﬁar o serviço de Sondagens e Funda‐
ções. Nesse período colaborei ainda
com a Universidade em Moçambi‐
que, atualmente denominada de
Eduardo Mondlane, na regência de
várias cadeiras, tendo colaborado na
formação das primeiras 4 gerações
de Engenheiros dessa universidade.

1972 Lourenço Marques

Neiva, Reitor da Universidade de
Coimbra, também me convidou a
dar aulas no Departamento de Enge‐
nharia Civil, na época com instala‐
ções na Quinta da Nora. Era amigo
do Diretor de Obras Públicas e fun‐
dador do LEM, Eng. Pimentel dos
Santos, e conseguiu convencê‐lo a
deixar‐me sair do LEM. Já não re‐
A vinda para Coimbra foi, mais uma
gressei a Moçambique, e ﬁquei em
vez, uma mudança de vida não pla‐
Portugal a acumular funções na ago‐
neada. Em 1972 vim a Portugal nu‐
ra CIMPOR e no DEC. Em 1999, ano
ma outra licença graciosa, e ditou o
de mudança do DEC para o Polo II,
acaso encontrar o Eng. Fernando
dei a minha úl ma aula, a aula de
Frade, na altura administrador da
Jubilação, por ter a ngido o limite
CINORTE, que me convidou a traba‐
de idade, 70 anos. Nesse ano de
lhar na construção da fábrica de ci‐
1999 fui a Maputo colaborar no cur‐
mentos que iria começar em Souse‐
so de Engenharia Civil.
las. Na mesma altura o Prof. Cotelo
Cimpor, Souselas
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Não, não me arrependi, de modo
algum, e considero mesmo que foi a
melhor decisão que tomei na vida.
Foi uma experiência muito enrique‐
cedora, quer rela vamente ao tra‐
balho que ve na CIMPOR como no
DEC, como o facto de o exercer em
paralelo. No DEC, ca vou‐me essen‐
cialmente a oportunidade constante
da atualização do conhecimento, a
aprendizagem con nua, bem como
a felicidade de o poder transmi r
aos mais novos. Na CIMPOR, consi‐
dero que, após 12 anos de formatu‐
ra, ve o melhor estágio do mundo.
Foi uma obra muito grande, que em
certos picos de trabalho chegou a
ter cerca de 1200 trabalhadores e
por isso também ve que trabalhar
como relações humanas e na coor‐
denação desses trabalhadores. A
construção incluiu vários pos de
obras, sendo necessário resolver
problemas de grande diversidade,
para os quais houve que u lizar no‐
vas técnicas, novos materiais: foram
vários os pos de fundações, incluiu
silos de 60 m de altura, chaminés de
90 m (construídas com recurso a
cofragem deslizantes, pela Engil, que
na altura mandara especializar nesta
técnica, no estrangeiro, o Eng. Antó‐
nio França), cobertura de pavilhões
de 30 m de vão … foi uma obra real‐
mente marcante .

1999, Aula de Jubilação

Tem cinco filhos (e seis netos) de
que muito se orgulha, mas um deles destaca-se no panorama artístico. Como é ser pai do “Tiger Man”?
como lida com a fama?
Tenho uma família de que me orgu‐
lho realmente. De todos, sem exce‐
ção!

1999, Aula de Jubilação

curso de Engenharia Civil no Piaget,
durante 10 anos, em Viseu e em Mi‐
randela. Tenho dado conferências,
sob convite, no IST, na O.E. (Coimbra
e Lisboa), no DEC, …

O que está por fazer? escrever um
livro. Está prome do ao colega An‐
Lido muito bem com a fama do Pau‐ tónio Alberto, um livro sobre “Aquilo
lo, o benjamim da família. Ele é ex‐ que não nos ensinam na Universida‐
cecional, 5 estrelas, é muito exigen‐ de”, que será essencialmente o re‐
te no que faz, e é realmente um sultado da minha vivência proﬁssio‐
“self made men”! O es lo de música nal. Durante muitos anos pretendi
não é propriamente o es lo que ou‐ fazer o Doutoramento, pode ser que
ço regularmente, mas os ecos da sua se concre ze, se conseguir a passar
fama chegam a mim, e chegam‐me a escrito a experiência adquirida.
principalmente através da malta no‐ Gosto muito de fazer introspeção,
va com quem convivo, nomeada‐ não compreendo porque as pessoas
mente os alunos do DEC, os alunos não se entendem, e gostava de es‐
do MIEC – Geotecnia, e os alunos crever sobre isso. Sobre o casamen‐
dos cursos de É ca da Ordem dos to, a posição do cidadão na Socieda‐
Engenheiros. Fico obviamente muito de, sobre o ensino, etc etc. As pesso‐
contente com o sucesso que está a as têm de estar engajadas nos pro‐
ter, sucesso esse que acredito since‐ blemas sociais da sua época, o que é
ramente ser merecido.
uma coisa independente de se estar
ﬁliada nalgum par do.
Jubilou-se há 18 anos, mas continuou ativo profissionalmente. O que Tem vivido intensamente a vida.
fez e o que ainda está por fazer? Tem medo da morte? como gostaNunca se sentiu cansado e com ria de ser recordado? Como pensa
que será recordado?
vontade de parar?
Tive muita sorte na vida. Casei com a
Não, vontade de parar, nunca. Can‐
mulher que amo, tenho uma família
sado sim, por vezes, mas só às vezes.
de que me orgulho, trabalhei sem‐
Desde essa altura que tenho dado o
pre no que gostava. Não tenho me‐
curso de É ca e Deontologia da Or‐
do da morte, é uma coisa natural,
dem dos Engenheiros, Região Centro
não quero é morrer já! Gostava de
(Coimbra, Covilhã, Viseu), em con‐
ser recordado, no plano familiar,
junto com a Drª Fá ma Cunha, mas
como um bom pai e marido, e na
este ano foi o úl mo. Dei aulas ao

sociedade, como um cidadão civica‐
mente responsável e amigo dos seus
amigos, além de bom proﬁssional
(bom professor e bom engenheiro).
O BI indica 88 anos, mas lá no fundo não se sente com essa idade,
pois não? Apesar de nos ter pregado alguns sustos, parece estar de
boa saúde e ainda cheio de energia. Qual o segredo?
Não há segredo. Há dias que acordo
com mais de 100 anos, mas com o
decorrer do tempo volto para os 70
anos. Se há algum segredo então é o
andar, fazer caminhadas, não ser
pessimista, não pensar muito nos
problemas e acreditar que melhores
dias virão. Procurar ser realista, nem
olhar só para o que correu mal nem
andar nas nuvens, há que ter os pés
bem assentes na terra. No fundo é a
velha história, no meio é que está a
virtude. Deve‐se procurar conviver,
não se isolar, esse também é um
bom caminho. Em termos de cuida‐
dos de saúde … ul mamente come‐
cei a procurar ser mais cuidadoso,
nomeadamente com o que como.

“

O que está por fazer? escrever um livro sobre
“Aquilo que não nos ensinam
na Universidade”, que será
essencialmente o resultado
da minha vivência profissional.

”
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Que conselhos quer deixar aos jo- que com menos custos ﬁnanceiros e
vens e não tão jovens Engenheiros ambientais se consiga a mesma ou
Civis?
melhor qualidade de resposta.
Acima de tudo, que procurem per‐ Outro aspeto importante e que me
manecer atualizados proﬁssional‐ tem preocupado nos úl mos anos, é
mente e não só. Há limites, o tempo a facilidade com que se acredita nos
não es ca, não se pode pretender resultados fornecidos pelos progra‐
dominar todas as matérias, todas as mas de computador e a insensibili‐
técnicas. O curso é polivalente, mas dade acerca do signiﬁcado dos nú‐
depois há que haver especialização e meros. Lá por saírem os resultados
ter a capacidade de poder contar com seis casas decimais não quer
com apoio de outras áreas, trabalhar dizer que tenham de estar corretos!
em equipa. Procurar fazer inves ga‐ Não se pode acreditar cegamente
ção nas áreas que tenham interesse nos resultados, há que analisar,
para o País, fomentar uma maior comparar, veriﬁcar. Há que u lizar
ligação entre as empresas e a Uni‐ métodos de cálculo expeditos para
versidade. Eu fui um privilegiado, prever esforços, pré‐dimensionar
pois es ve na Universidade e na In‐ mais corretamente, e principalmen‐
dústria, e houve bene cio mútuo. te cri car os resultados que saem do
Este aspeto atualmente já está me‐ computador. Costumo dizer que o
lhor, mas ainda há margem para me‐ que se passa com os computadores
lhorar. Lá fora os empresários ﬁnan‐ é como sucede nas máquinas: entra
ciam inves gação que lhes interessa, porco e sai chouriço, mas se o porco
mas por cá estamos a ensaiar os pri‐ es ver doente o chouriço vem estra‐
gado. Convém, no entanto, reconhe‐
meiros passos.
cer o progresso enorme na compu‐
Na vida proﬁssional, temos a Ro na,
tação, permi ndo a simulação da
que corresponde a cerca de 80% da
realidade com maior exa dão, a
a vidade, a Renovação, há que man‐
uma velocidade de cálculo impressi‐
ter os conhecimentos atualizados
onante, e a simulação das várias soli‐
para progredir, e por ﬁm a Inovação.
citações, melhorando o entendimen‐
Para haver inovação, o grande mo‐
to da resposta das estruturas a essas
tor do desenvolvimento, há que ter
solicitações.
os conhecimentos, e saber usá‐los
para criar novas soluções. Quando Muito importante ainda é o conheci‐
há que resolver um problema, não mento das cargas e sobrecargas que
seguir de imediato para a solução podem estar envolvidas nas situa‐
ro neira, há que pensar em solu‐ ções reais e que os códigos nem
ções alterna vas, inovadoras, para sempre especiﬁcam conveniente‐
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mente, nomeadamente na indústria,
a vidade fabril. Tem de se conhecer
a realidade para dimensionar corre‐
tamente, com segurança e com eco‐
nomia.
O engenheiro é antes de mais um
cidadão. Que conselhos daria para
fortalecer a voz dos engenheiros na
sociedade?
Que sejam um bom exemplo na so‐
ciedade, que haja coerência no seu
exemplo, ou seja, que haja boa cor‐
respondência entre as ideias e as
ações. Devem par cipar o mais pos‐
sível na O.E., nos jornais, na socieda‐
de em geral. Penso que nos faltam
obras espetaculares para serem fala‐
das e admiradas pela sociedade, co‐
mo ocorreu no Século passado com
as barragens, pontes e algumas
obras marí mas.

“

Por saírem os resultados com seis casas decimais não quer dizer que
tenham de estar corretos!
Não se pode acreditar cegamente nos resultados, há
que analisar, comparar,
verificar.

”

Lusitano dos Santos
Engenheiro Civil,
Nascido em Dezembro de 1939, em Vilarinho do Bairro, Anadia
Iniciou a sua carreira proﬁssional no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em
1967, ainda como aluno ﬁnalista. Em 1973 foi contratado pela FCTUC como equipara‐
do a Professor Auxiliar. Manteve sempre uma vida proﬁssional repar da entre a aca‐
demia, a polí ca e o associa vismo.
Como veio parar ao Departamento di regressar a Lisboa. No LNEC ve
de Engenharia Civil?
uma primeira entrevista com o Dire‐
tor, o Engº Manuel Rocha. A minha
Formei‐me no Ins tuto Superior
experiência proﬁssional
nha‐me
Técnico, Lisboa. No úl mo ano do
mostrado que um engenheiro civil
curso fui trabalhar para o Laborató‐
gosta de todas as áreas, desde que
rio Nacional de Engenharia Civil
nelas tenha alguma vez trabalhado.
(LNEC), como Tirocinante ‐ Aluno do
Trabalhei em hidráulica marí ma e
Técnico, para o Serviço de Hidráuli‐
gostei, em estradas e gostei, em
ca, a desenhar planos de ondulação
barragens de terra (também em An‐
e a efetuar cálculos matemá cos
gola) e gostei, mas nha a sensação
(coisas que hoje se fazem com com‐
de que me faltava alguma coisa: a
putadores mas que, à época, nham
presença das pessoas como objetos
de ser feitas por pessoas, natural‐
principais do meu trabalho de enge‐
mente qualiﬁcadas). Desenhei os
nheiro, era essencial. Isso nha a ver
planos de ondulação para as obras
com a questão do urbanismo. Tinha
da Praia de Copacabana, molhes
estudado urbanização no IST com o
submersos que o LNEC estava a es‐
Prof. Manuel da Costa Lobo, a disci‐
tudar, des nados a evitar a fuga da
plina de que mais nha gostado.
areia da praia e a aumentar o areal.
Talvez pelas minhas caracterís cas
Concluído o curso em 1967, fui fazer
humanas e sociais e pela a vidade
o estágio proﬁssional em Luanda, no
associa va que comecei no liceu em
Laboratório de Engenharia de Ango‐
Aveiro, depois na universidade em
la. Aí estudei solo‐cimento, para re‐
Coimbra e ﬁnalmente no Técnico.
solução dos problemas do Aeropor‐
to. As chuvas abriam largas fendas Na entrevista mostrei vontade de
no solo‐musseque que marginava a trabalhar em urbanismo, área que
pista e avançavam para debaixo do era muito incipiente, ou inexistente
pavimento arruinando‐o e pondo então, no LNEC. O diretor retorquiu:
em risco a descolagem e aterragem “Está bem, mas nós precisamos de si
dos aviões. A solução foi construir, na Hidráulica”. Aceitei ﬁcar na área
de cada um dos lados da pista, um das Estruturas Hidráulicas (órgãos
caminho com 5m de largura,
...tinha a sensação de que me faltava
em solo‐cimento. Fiz o estu‐
do e ﬁscalizei a obra. Vi le‐
alguma coisa: a presença das pesvantar e aterrar aviões a ja‐
soas como objetos principais do
to, a poucos metros da mim.
meu trabalho de engenheiro, era
Pensei ﬁcar a trabalhar em
Angola, mas recebi um con‐
essencial. Isso tinha a ver com a
vite do LNEC para ingressar
questão do urbanismo….
como “Estagiário para Espe‐
cialista”, o primeiro grau dos
“Técnicos Superiores” e deci‐

“

”

hidráulicos de barragens).
O trabalho era ainda mais abstrato e
“despersonalizado” que os outros
trabalhos de engenharia que nha
feito. Estudei o fecho do rio Zambe‐
ze para a construção da Barragem
de Cabora Bassa (duas barragens‐
ensecadeiras em enrocamento), os
descarregadores de cheia de Cabora
Bassa, que me levaram ao Canadá a
ver os descarregadores da Manic 5
no Alasca, ou ainda cá, o descarrega‐
dor de cheias da Barragem da Agui‐
eira. Tudo estudos em modelo redu‐
zido. Embora gostando dos traba‐
lhos, man nha‐se a minha insa sfa‐
ção.
Decidi contactar o Prof. Costa Lobo e
pedir‐lhe que me deixasse trabalhar
com ele nos Planos de Urbanização.
Comecei a ir, ao ﬁm da tarde, traba‐
lhar para o seu Atelier. Comecei com
o Plano de Urbanização da vila de
Figueiró do Vinhos, e ve de fazer
um inquérito. Acompanhado pelo
Regedor da freguesia, que conhecia
toda a gente, corri a vila e falei com
pra camente
todos
os
“responsáveis” de família. Para além
de querer conhecer as condições em
Visita à barragem Manic 5 , Alasca
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que viviam, queria também saber
aquilo que entendiam ser necessá‐
rio para as melhorar, e que deveri‐
am ser previstas no Plano. Foi uma
experiência humana impressionan‐
te. A segunda, foi outro inquérito
idên co, que organizei e coordenei
para o loteamento clandes no de
Vale de Milhaços, no concelho do
Seixal. A experiência humana foi
ainda mais enriquecedora. Estava
encontrada a minha vocação como
especialidade dentro da engenharia
civil. Era preciso dar‐lhe con nuida‐
de...
Em 1972 foram criados os cursos de
engenharia na UC e uma das novas
disciplinas do curso de civil era a de
Urbanização, integrada no segundo
semestre do 5º ano. Como entretan‐
to nha iniciado a minha carreira
proﬁssional no LNEC, e nha con‐
cluído as provas para Especialista,
achei que nha chegado a hora de
mudar de ramo e passar a trabalhar,
a tempo inteiro, em urbanismo. Pro‐
pus‐me regressar a Coimbra e traba‐
lhar na Universidade. Contactei o
Diretor da FCTUC, Prof. José Simões
Redinha. Certamente que se infor‐
mou a meu respeito. Contratou‐me
para iniciar funções em 1973, mas
acabei por tomar posse apenas a 15
de Julho de 1974, na sequência de
despacho da então Junta
de Salvação Nacional.
Foram duas as causas da

demora: O Diretor do LNEC não me
quis deixar sair (“O Laboratório in‐
ves u muito em si, não pode agora
deixá‐lo ir!”) e o parecer nega vo
que nha, vim a saber mais tarde,
da Direção Geral de Segurança (ex‐
PIDE, Polícia de Intervenção e Defe‐
sa do Estado), pelas minhas ideias e
a vidades polí cas, toleradas num
proﬁssional do LNEC, mas não num
futuro docente universitário.

alinhado com o Conselho das Repú‐
blicas e a oposição ao Governo e ele
es vesse conotado com os estudan‐
tes de direita. Demo‐nos, contudo,
sempre bem e fomos bons colegas.
Fiquei espantado ao vê‐lo a cheﬁar
um cargo que, na minha ó ca, só
deveria ser ocupado por pessoas
não afetas ao an go regime (Estado
Novo). Mas nada disse, até porque
desde os tempos de estudante que
não nos víamos, e as pessoas podem
Quando tomei posse, já o Prof. Re‐
mudar… Ficou muito espantado com
dinha nha sido subs tuído, pelo
a minha presença e ignorava, natu‐
que fui recebido pelo Prof. Luís
ralmente, a minha situação de con‐
Mendonça de Albuquerque, Presi‐
tratação.
dente da Comissão de Gestão da
Tinha‐me comprome do com o
FCTUC.
Prof. Simões Redinha ir, nesse mes‐
Quando iniciou a sua atividade no mo ano, para a Universidade de
DEC? Como era a vida nessa altu- Edimburgo fazer um doutoramento
ra? E o que o levou a seguir a car- em Urbanismo e que o Prof. Costa
reira académica?
Lobo, Catedrá co do Ins tuto Supe‐
rior Técnico, viria dar as minhas au‐
Depois da tomada de posse dirigi‐
las enquanto eu es vesse fora.
me ao Departamento de Engenharia
Civil, na Quinta da Nora, e apresen‐ Expliquei esse plano ao Engº Alber ‐
tei‐me ao Presidente da Comissão no, como aliás o nha explicado ao
de Gestão, Engº Alber no Augusto Prof. Luís de Albuquerque. Retor‐
Reis e Sousa, que nha sido meu quiu: “O Costa Lobo nunca! Pois va‐
colega nos Preparatórios de Enge‐ mos saneá‐lo da Câmara! Vem para
nharia Civil, que ambos ﬁzemos em cá a minha cunhada, Teresa Ponce
Coimbra. Ele acabou o curso no Por‐ de Leão, dar as tuas aulas”. Nada
to, eu fui para Lisboa. Éramos velhos disse, mas decidi, nesse mesmo ins‐
conhecidos, embora eu, enquanto
estudante de Coimbra, es vesse

“

Em 1972 com a criação dos cursos de
engenharia na UC
achei que tinha chegado a hora de mudar de ramo e passar a trabalhar, a
tempo inteiro, em
urbanismo.

“
Tomada de posse como Pró‐reitor
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co, para além do trabalho nas sec‐
ções, integrei a Direção da Associa‐
ção de Estudantes em 1965/66. Pen‐
so que foi importante o trabalho de
discussão polí ca com os colegas
militares que, tal como eu, iam para
o Técnico concluir o Curso, depois
de fazerem os Preparatórios na Aca‐
demia Militar.

Tinha acontecido há pouco tempo o
25 de Abril, e Portugal estava a so‐
frer transformações. Diﬁcilmente eu
voltaria a viver momentos como es‐
tes. Viver estas transformações foi
também uma das razões que me
levaram a desis r de sair para a Es‐
cócia.
Como viveu a Revolução e o período que se seguiu, de grandes convulsões em Portugal?
Sinto que contribuí, de algum modo,
para o 25 de Abril de 1974, quer pe‐
las minhas a vidades associa vas
enquanto estudante, quer pelas a ‐
vidades polí cas, já como proﬁssio‐
nal e cidadão responsável.
Enquanto estudante integrei, em
1962/63, a Direção Geral da Associa‐
ção Académica de Coimbra e vivi a
crise académica de 1962. No Técni‐

Penso que as grandes, animadas e
calorosas discussões que nhamos
nos intervalos das aulas, durante a
elaboração dos trabalhos de grupo
para as disciplinas, ou ainda durante
os almoços na Can na da Associa‐
ção, aumentaram a sua consciencia‐
lização polí ca, as questões da guer‐

Já como proﬁssional man ve, para
além de a vidades associa vas e
culturais (nomeadamente na Associ‐
ação do Pessoal do LNEC), as a vida‐
des polí cas. Pertenci à Direção do
Centro Republicano José Estevão,
que man nha uma creche, e tam‐
bém à Direção do Clube Recrea vo
Ameixoeirense. Outros colegas do
LNEC inscreveram‐se noutras associ‐
ações e clubes recrea vos. O obje ‐
vo era promover a poli zação dos
sócios e famílias a coberto de a vi‐
dades recrea vas e culturais. Assim,
conseguíamos discu r e esclarecer
os problemas com que se deba a o
país, nomeadamente as questões da
guerra colonial. No Centro Republi‐
cano fazíamos, para além disso, a ‐
vidade polí ca pura: escrever, impri‐
mir e distribuir, mão a mão e na rua,
comunicados sobre a situação polí ‐
ca ou sobre questões obje vas do

“

Na Universidade de Coimbra participei apenas
como “expectador” nas
assembleias gerais da
minha Faculdade, respeitantes
aos
“saneamentos”, nomeadamente uma realizada
na Quinta da Nora, onde
se “saneou” o Prof. Laginha Serafim….

“

tante, não sair para Edimburgo. Cla‐
ro que me sen , de algum modo,
prejudicado. Já nha estabelecido
contactos com a Universidade e o
Diretor do Mestrado, o Prof. John‐
son Marshall, que aliás conhecia
através do Prof. Costa Lobo, que era
então um dos seis associados portu‐
gueses da Associação Internacional
de Urbanistas, a que o Prof. Marshall
também pertencia.

Dois desses colegas, o José Pereira
Pinto (major engenheiro de aeródro‐
mos) e o Nuno Pinto Soares (capitão
engenheiro do Exército), que eram,
como todos os colegas militares,
pouco poli zados, vieram a fazer
parte da Comissão Coordenadora do
Movimento das Forças Armadas,
MFA e do Conselho da Revolução.
Outro colega, o capitão engenheiro
do Exército Augusto Branquinho Rui‐
vo, veio a coordenar a execução das
obras de construção dos edi cios da
Física e da Química no Polo I.

ra colonial e a situação do regime
em Portugal. Não me espantei por‐
tanto, e até ﬁquei contente, quando
ouvi na rádio, no dia 26 de Abril, o
seu nome entre os militares cons ‐
tuintes da Comissão Coordenadora.

3º Congresso Republicano,
Aveiro, 1973
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DGS), mas nem esses foram sanea‐
dos. A divulgação pública das suas
a vidades foi forte cas go.

Évora, início da década
de 80, aquando dos estu‐
dos de doutoramento

O Diretor do Laboratório, Engº Ma‐
nuel Rocha, saiu para ocupar o cargo
de Ministro do Equipamento Social e
do Ambiente do primeiro governo
provisório, que tomou posse a 16 de
maio de 1974. Levou para Secretário
de Estado da Habitação e Urbanismo
o Arquiteto Nuno Portas, especialis‐
ta do Serviço de Edi cios, que viria a
ins tuir o Serviço de Apoio Ambula‐
tório Local, des nado a resolver os
problemas habitacionais das famílias
mais carenciadas e que se manteve
a vo até outubro de 1976.
momento. Foi numa dessas distribui‐
ções de comunicados que foi preso
pela DGS, na Alameda das Linhas de
Torres, o sócio Mário So omayor
Cardia, que veio a ser ministro da
Educação do Primeiro Governo de
Mário Soares. Bateram‐lhe e par ‐
ram‐lhe os óculos.

Concluiu o Engº António Mar ns,
conferencista e Presidente do Gabi‐
nete da Área de Sines, com as se‐
guintes palavras: “Não sabemos o
que aí vem, mas seja qual for o go‐
verno, a obra de Sines con nuará. É
do maior interesse para o País”.

E cada um regressou à sua vida. Já
Entretanto foi criado o Movimento não fui levar à fronteira de Quintani‐
Democrá co Português, Comissão lha o “alferes miliciano”, que ia
Democrá ca Eleitoral, MDP/CDE, “fugir” para França, para não ter de
tendo em vista a par cipação nas combater na guerra colonial, e a que
eleições. Naturalmente colegas do me nha comprome do com os
LNEC, eu e outras pessoas das nos‐ meus amigos “Católicos Progressis‐
sas áreas de residência, integrámos tas”. Regressei ao LNEC.
o MDP.
Par cipei nas assembleias gerais de
No dia 25 de Abril de 1974, estava na funcionários, convocadas para deba‐
Universidade do Porto, num seminá‐ ter a “democracia” e discu r o
rio organizado pela FEUP sobre “saneamento dos fascistas”, ques‐
“Planeamento em Áreas de Povoa‐ tões que estavam na ordem do dia.
mento Disperso”, organizado pelo Num dos plenários defendi que deví‐
Professor Barbosa de Abreu e pelo amos subs tuir apenas alguns cole‐
Engenheiro Valente de Oliveira. De‐ gas que ocupavam cargos nomeados
cidi par cipar neste seminário a pen‐ pelo regime, mas não os expulsar da
sar na preparação para as minhas função pública como queriam os
futuras a vidades docentes na UC. mais exaltados. A minha opinião foi
Estávamos a ouvir uma conferência aceite. Até porque o LNEC era, à da‐
sobre a “O Porto de Sines”, uma ta, um oásis em termos de qualidade
obra do regime que previa a constru‐ e organização, com excelentes rela‐
ção de um porto de águas profundas ções de trabalho e respeito pelas
e de uma “cidade nova”, Vila Nova opiniões pessoais. Não havia qual‐
de Santo André, quando fomos in‐ quer razão para “sanear” fosse
terrompidos com a no cia da insur‐ quem fosse. Descobrimos alguns
reição militar. Acabou logo tudo ali. “bufos” (informadores da ex‐PIDE /
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Na Universidade de Coimbra par ci‐
pei apenas como “expetador” nas
assembleias gerais da minha Facul‐
dade, sobre os “saneamentos”, no‐
meadamente uma realizada na Quin‐
ta da Nora, onde se “saneou” o Prof.
Laginha Seraﬁm, apesar de ser co‐
nhecido como oposicionista do regi‐
me deposto.
Tem algum episódio/projeto marcante na sua vida que queira partilhar?
Vivi muitas situações únicas. As mais
marcantes talvez estejam ligadas
com a a vidade polí ca clandes na,
que vivi antes do 25 de Abril de
1974. Não relacionada com a polí ca
recordo dois episódios, na Comissão
de Coordenação da Região do Alen‐
tejo, quando, dispensado do serviço
docente, es ve, em 1981, a efetuar
trabalhos de campo, rela vos ao
meu doutoramento.
Tinha que analisar a situação dos
municípios de Borba, Estremoz e Vila
Viçosa, tendo em vista a promoção
do seu desenvolvimento. Sendo a
agricultura uma das mais importan‐
tes a vidades (outra era a explora‐
ção de mármores), foi decidido in‐
quirir, por amostragem, as condições
de gestão das explorações agrícolas,
através da recons tuição das contas
de gerência do ano anterior.

que esperávamos que regressasse.
Como o frio era muito, a porta esta‐
va aberta e ao fundo estava uma
fogueira, entrámos sem pedir licen‐
ça e sentámo‐nos ao lume. A senho‐
ra saiu imediatamente e desapare‐
ceu. Passado um tempo ouvimos um
ruido e fomos até à porta. Era o Sr.
Raminhos que chegava com a mu‐
lher e uma espingarda na mão. Nem
falou. Apresentei‐me logo como pro‐
fessor da UC e ao Pereira Lopes, co‐
mo funcionário da Comissão de Co‐
ordenação. Expliquei o que preten‐
díamos. O Sr. Raminhos retorquiu:
“Então ninguém vos conhece e os
senhores entram pela minha casa a
O segundo episódio passou‐se num
dentro! A minha mulher nunca vos
ﬁnal de um dia de novembro, bas‐
nha visto, saiu logo e foi chamar‐
tante escuro e frio, em que o Pereira
me assustada. Vinha preparado para
Lopes e eu fomos contactar o Sr.
vos dar um ro!” Mas lá concordou
Inácio Raminhos, proprietário de
com o inquérito, e no ﬁnal queria, à
uma exploração agrícola de 7 hecta‐
viva força, que passássemos a noite
res, na freguesia da Orada, Borba,
de Natal com a sua família, em sua
Dois episódios marcaram‐me neste para saber se estaria disponível para
casa!
trabalho:
responder ao inquérito e quando.
Batemos à porta da “cozinha de fo‐ Foi este o “projeto” que mais me
O primeiro surgiu logo no início, no
ra, ou da matança”, e recebeu‐nos a marcou. Uma experiência humana
pré‐teste do inquérito, na freguesia
esposa. Dissemos ao que vínhamos. inesquecível. Uma aprendizagem
da Glória, Estremoz, numa explora‐
Ela informou‐nos que o marido nha excecional, sobre as “relações cida‐
ção de 20 hectares, pertencente ao
ido cuidar das ovelhas. Dissemos de‐campo”.
Sr. António Toureiro. À sombra de
um sobreiro, sentados nuns banqui‐
Foi este o “projeto” que mais me marcou. Uma experiência humatos de madeira, o Engº Borges Pires
na inesquecível. Uma aprendizagem excecional, sobre as
explicou ao Sr. Toureiro e à esposa o
que se pretendia e começou a pre‐
“relações cidade-campo”.
encher a ﬁcha de inquérito. Usando
uma pequena máquina de calcular
que apenas fazia as quatro opera‐
ções, começou pelo cálculo das ter‐
ras, das sementes, das produções
etc., passou ao gado. O meu espanto
era imenso. Como podiam as pesso‐
as lembrar‐se, com tanto pormenor,
do que nha acontecido, no ano an‐
terior?
didos), quantos sacos de ração
(comprados). Feitas algumas contas,
o Borges Pires parou, coﬁou o bigo‐
de, levantou a cabeça para o Sr. Tou‐
reiro e disse: “Sr. Toureiro, venda as
vacas! Até agora, o senhor já perdeu
com elas 30 contos” (vendia o leite e
fazia queijo mas comprava ração –
leite em pó muito caro ‐ para ali‐
mentar as crias). Gritou a mulher:
“Eu bem te dizia que as vacas davam
prejuízo! Que andavas a dar dinheiro
e a engordar os homens da farinha!”
E gerou‐se uma grande discussão
entre marido e mulher, que o Borges
Pires conseguiu acalmar.

“

“Sr. Toureiro, há um ano atrás,
quantas galinhas nha, quantos
ovos puseram, quantos pintos cria‐
ram?”. A mulher respondia, tudo se
registava e fazia‐se as contas. Quan‐
tas vacas, quantas crias, quantos
litros de leite (bebidos e vendidos),
quantos queijinhos (comidos e ven‐

“

Tinha sido elaborado, em 1979, o
“Inquérito às Explorações Agrícolas”,
que veio a servir para o dimensiona‐
mento e seleção da amostra. A re‐
cons tuição das contas de gerência
foi feita com o apoio do Centro de
Estudos de Economia Agrária do Ins‐
tuto Gulbenkian de Ciência em Oei‐
ras. Dois dos seus mais importantes
inves gadores, o Engº Carlos Borges
Pires e o Engº Carlos Silva (também
professor convidado da Faculdade
de Economia da UC), disponibiliza‐
ram‐se para elaborar o inquérito e
apoiar os trabalhos de campo. Con‐
tei também com o apoio do Regente
Agrícola, João Pereira Lopes, ﬁlho de
grande
la fundiário
recém‐
expropriado, funcionário do Serviço
Nacional de Parques a exercer fun‐
ções na Comissão de Coordenação
da Região do Alentejo, e profundo
conhecedor do caso de estudo.

Sr. Raminhos e esposa
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Ao longo da sua carreira académica, não deixou de cultivar e exercer
a sua veia política. Como foi conciliar a vida académica e a política?

nasciam na minha cabeça e que dis‐ lista que apoiava. Era o úl mo dos
cu a com muitos “camaradas” e isso suplentes. Recusei par cipar na pri‐
fez‐me perder o interesse.
meira “a vidade como eleito” para
que fui contactado: assis r a um
Voltaria à polí ca mais tarde, já com
“jogo” do campeonato de futebol no
Não tendo ido para Edimburgo efe‐ o doutoramento, mas na ó ca de Estádio Municipal, onde se defronta‐
tuar o doutoramento, dediquei‐me “pra car” o que ensinava aos meus va o Clube Académico de Coimbra
às a vidades académicas. Tinha a alunos: o desenvolvimento regional com um outro clube da primeira di‐
polí ca, naturalmente, na massa do e os planos e polí cas municipais.
visão. Nunca mais voltei a ser con‐
sangue, mas desconhecedor da rea‐ Naturalmente que a polí ca nunca tactado!
lidade de Coimbra, limitei‐me, nos estava arredada das minhas preocu‐
primeiros anos, a observar e acom‐ pações. Em todos os locais e em to‐ É di cil conciliar vida académica com
panhar os acontecimentos que se das as tarefas, académicas ou não, a polí ca. A vida académica, para ser
completa, implica uma dedicação
viviam na Universidade.
nunca deixei de pra car polí ca,
total. A vida polí ca também. As
Apresentei, em novembro de 1974, manifestando e defendendo as mi‐ duas ao mesmo tempo, com dedica‐
um Plano de A vidades como nhas ideias. Até nas matérias que ção plena, não é possível. Bem sei
“Engenheiro responsável” da área lecionava, nunca deixei arredadas as que há polí cos famosos que tam‐
de “Planeamento Regional e Urba‐ questões polí cas. Quantas vezes bém são (ou foram) professores uni‐
no”. Até sob o ponto de vista da lin‐ dizia aos meus alunos: “Os enge‐ versitários. Que me lembre, nenhum
guagem, e também do conteúdo, nheiros, enquanto engenheiros, es‐ das áreas das ciências e tecnologia.
veriﬁquei mais tarde, que a termino‐ tão sempre ao serviço da polí ca,
logia que u lizei denotava o desco‐ não esqueçam! Mas se quiserem ter Ao mesmo tempo sempre foi um
nhecimento da realidade. Na Univer‐ a vidade polí ca, não o façam en‐ grande defensor da zona da alta
sidade, à época, não se u lizava a quanto engenheiros, mas enquanto antiga de Coimbra. De que forma
essa sua atividade associativa infludenominação de “engenheiro”, mas cidadãos!”
sim “licenciado” ou “doutor. Foi esse Orgulho‐me de ter inﬂuenciado mui‐ enciou a atividade académica e o
plano que orientou a minha a vida‐ tos dos alunos a ter a vidade polí ‐ exercício da sua profissão?
de até ao doutoramento: prepara‐ ca, principalmente como presiden‐
Foi a trabalhar em urbanismo no
ção teórica, organização de um bibli‐ tes de câmara ou vereadores. Em
“Atelier” do Prof. Costa Lobo, que
oteca especializada, deﬁnição de todos os par dos isso aconteceu.
aprendi a conhecer e a gostar mais
temas de inves gação de interesse
das cidades e, dentro destas, dos
nacional, lançamento das bases da A carreira polí ca foi sempre secun‐
centros tradicionais ou históricos. A
futura área de opção e elaboração dária, em relação à minha vida aca‐
experiência de Figueiró dos Vinhos
de textos de apoio para as discipli‐ démica, exceto num período em que
me candidatei à presidência da Câ‐ ensinou‐me a olhar com cuidado
nas que lecionava.
mara Municipal de Oliveira do Hos‐
A carreira política foi semSob o ponto de vista da polí ca par‐ pital (1997). Perdi as eleições, mas
dária, era conotado com a extrema man ve‐me como vereador da opo‐
pre secundária, em relação
‐esquerda, mas pouca a vidade sição, sem pelouro. Tinha dado a
à minha vida académica…
man nha. Na sequência das ligações minha palavra à população, e quis
a Lisboa, anteriores ao 25 de Abril, cumprir (posição rara, na época).
conheci e também reencontrei, cole‐ Foram quatro anos, em que me des‐
gas da mesma área polí ca. Ajudei a locava duas vezes por mês às reuni‐
organizar e dinamizar a União De‐ ões do execu vo e em que ve mui‐
mocrá ca Popular em Coimbra, a tas vezes de analisar localmente si‐
procurar um edi cio para sede, ocu‐ tuações, para decisão. Prejudiquei
pá‐lo, prepará‐lo e iniciar a vidades então, de algum modo, a vida uni‐
par dárias. Rapidamente abandonei versitária, contudo também ve
essas tarefas. Gostava muito do que uma aprendizagem complementar
estava a fazer na Universidade e a ao trabalho académico, que me be‐
polí ca começou a desinteressar‐ neﬁciou bastante.
me: “Agora é fácil fazer polí ca! Não
se correm riscos! Não é preciso ser Fui candidato a vereador à Câmara
corajoso! Todo o “bicho careta” faz de Coimbra (1990), mas apenas para
polí ca!” Eram pensamentos que pres giar, com a minha presença, a
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“

“

“

Integrei a Direção que
organizou, em 1987, o
“1º Encontro da Alta de
Coimbra”. Aí se propôs, pela primeira vez,
a candidatura da “Alta
de Coimbra” a Património da Humanidade...

“

para todas as pessoas e para todas
as construções, sem nada desprezar,
seja gente humilde ou analfabeta,
sejam construções simples, mansões
apalaçadas ou edi cios monumen‐
tais, classiﬁcados ou não. A observar
um edi cio primeiro como caso indi‐
vidual, depois, como integrado no
conjunto de edi cios da rua ou do
quarteirão. A iden ﬁcar o ano de
construção, os materiais u lizados, o
estado de conservação e o es lo ar‐
quitetónico. A anotar o que, pelas
suas caracterís cas, ressaltava e im‐
portava evidenciar.

de “Reabilitação”.

Enquanto estudante de Coimbra vivi
na Alta, na Rua do Correio, na Repú‐
blica dos Kágados a 50 metros da Sé
Velha. Nessa altura, primeiros anos
da década de 60, a cidade pouco
mais era do que a “Alta e a Baixa”,
ou seja a cidade histórica. Percorri
todas as suas ruas, largos, praças,
becos e vielas. Fiz trupes e rapei ca‐
loiros. Par cipei em serenatas a co‐
legas e tricanas. Conheci a vizinhan‐
ça, a mercearia do Mário, a tasca do
Alfredo, o “café Oásis” do Mário do
café, a casa de pasto do Mário das
No Atelier, discu amos as questões canjas, o Ateneu... Fiz amizade com
da “Conservação”, então em moda alguns futricas, entre os quais o Má‐
na Inglaterra. A Isabel Rito (em 1965 rio alfaiate e o Baltazar das chaves.
a única mulher do curso do IST), en‐
Já nha consolidado na minha cabe‐
genheira da Direcção Geral dos Ser‐
ça a importância dos centros históri‐
viços de Urbanização, e também co‐
cos das cidades. Tinha vivido num,
laboradora do Atelier, após visita de
enquanto estudante. Em Lisboa es‐
estudo a Inglaterra, trouxe um livro:
colhi viver no coração da Ameixoei‐
“York, the Conserva on”. Lemos e
ra, uma freguesia histórica, rela va‐
discu mos.
As
questões
da
mente próxima do meu local de tra‐
“conservação” das cidades históricas
balho. Ao regressar a Coimbra, fui
“monumentais” começava a estar na
viver para uma casa arrendada na
“moda”, em Portugal. Acabámos a
Avenida D. Afonso Henriques, aberta
cri car a defesa da “Conservação
na década de 40 e des nada, no Pla‐
para manter um museu” e a defen‐
no De Groer de 1938, a residência
der a “conservação” para, além da
das “Classes Abastadas”. Sempre a
imagem, manter também os residen‐
pensar em regressar à Alta. A minha
tes e melhorar a sua qualidade de
mulher, já sensibilizada para as ques‐
vida. Surgiu naturalmente o conceito

tões do património e dos centros
históricos, com uma planta topográ‐
ﬁca à escala 1/1000 na mão, encar‐
regou‐se de percorrer a Alta e procu‐
rar prédios, em mau estado de con‐
servação ou em ruinas, que também
vessem quintal (os jardins suspen‐
sos da Coimbra an ga). Escolhemos
o que nos pareceu melhor, contacta‐
mos o proprietário (os seus 13 her‐
deiros) e comprámo‐lo em 1977.
Fizemos obras, salvaguardando o
mais possível a sua traça. Em 1990
mudámo‐nos para a Alta, apesar das
opiniões contrárias de alguns famili‐
ares e amigos: “A rua é estreita. Não
tens garagem. Não tens lugar para
estacionar na rua. As ruas são muito
inclinadas. A calçada é desconfortá‐
vel….”. Hoje, passados 40 anos, toda
a gente “que se preza” ambiciona
viver na Alta!
O 25 de abril nha trazido a preocu‐
pação pela promoção dos nossos
valores tradicionais. A perda das co‐
lónias fez‐nos olhar para o interior
do país. A necessidade de nos virar‐
mos para a Europa, fez‐nos valorizar
as nossas diferenças. Começaram a
surgir as primeiras associações de
defesa do património.
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Na Faculdade de Letras, em
1977, por inicia va do Prof.
Jorge de Alarcão e de um con‐
junto de alunos de Arqueolo‐
gia,
foi
informalmente
“criado” o Grupo de Arqueolo‐
gia e Arte do Centro. Rapida‐
mente ultrapassou as paredes
universitárias e transformou‐
se, em 1978, numa associação
de divulgação e defesa do pa‐
trimónio. A sua a vidade inici‐
al consis u em divulgar o pa‐
trimónio da cidade de Coim‐
bra e da região centro, através
de visitas guiadas, da realiza‐
ção de conferências e coló‐
quios e da edição de uma re‐
vista. Fiz parte da sua Direção
que organizou, em 1987, o
“Primeiro Encontro da Alta de
Coimbra”. Foi neste encontro
que, pela primeira vez, se pro‐

pôs a candidatura da “Alta de
Coimbra” a Património da Hu‐
manidade, classiﬁcação que
viria a ser conseguida pela
Universidade em 2013.
Alguns sócios do GAAC, resi‐
dentes na Alta de Coimbra,
decidiram criar uma associa‐
ção de moradores para a defe‐
sa do património e das condi‐
ções de vida da Alta de Coim‐
bra, bem como à melhoria da
situação económica dos mora‐
dores. Assim nasceu a Associa‐
ção de Desenvolvimento e
Defesa da Alta de Coimbra.
Foi por ter consciência das
minhas responsabilidades co‐
mo professor e proﬁssional,
que par cipei na criação des‐
tas associações e ﬁz parte dos
seus órgãos sociais.

Qual foi a pior e a melhor decisão
que tomou na sua vida?
A pior decisão, que ainda hoje me
marca, foi a de recusar para provas a
tese de mestrado pré‐Bolonha de
uma licenciada em Geograﬁa, profes‐
sora do Ensino Secundário.
Em 1986 nha criado, com os Profs.
Fernando Rebelo, Lucília Caetano e
Henrique Albergaria, os dois primei‐
ros do Ins tuto de Geograﬁa da Fa‐
culdade de Letras e o terceiro da Fa‐
culdade de Economia, o Ins tuto de
Estudos Regionais e Urbanos da Uni‐
versidade de Coimbra. A 25 de Julho
de 1989 o Ins tuto de Geograﬁa de‐
cidiu criar, para funcionar a par r de
1990, um Mestrado em Geograﬁa –
Geograﬁa Física, Geograﬁa Humana
e Geograﬁa Regional. Fui convidado,
e também o Prof. Henrique Alberga‐
ria, para reger disciplinas e orientar
teses de mestrado da área de especi‐
alização em Geograﬁa Regional.

Antes desta decisão, enviei o texto
da tese aos membros coordenadores
das três áreas de especialização e
reuni‐me posteriormente com eles,
para analisar e decidir o que fazer.

Os três coordenadores concordaram
com as deﬁciências da tese, mas re‐
Recusei aconselhar para provas uma
cusaram‐se a emi r a sua opinião
das teses de mestrado que orientei,
deixando‐me só a mim, o encargo da
por a considerar incipiente e fraca.
decisão ﬁnal. Habituado às exigên‐
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cias de “profundidade, qualidade e
rigor”, habituais nas teses da Engª
Civil, e então acrí co das ideologias
dominantes
da
“excelência”,
“pres gio” e “sucesso”, decidi não
aceitar a tese.
Veriﬁquei, pouco tempo depois, nas
provas em que par cipei como mem‐
bro do júri, e noutras a que assis , o
erro que nha come do. Foram

essas “brilhantes” carreiras. Sabia
que iria iniciar uma nova vida total‐
mente desconhecida, mas não hesi‐
tei. Considerei mais importante re‐
gressar às origens, lidar com jovens
Veriﬁquei que aquela exigência de
estudantes universitários e trabalhar
“profundidade, qualidade e rigor”
na área proﬁssional que já sabia ser
que pensava deverem nortear as
a minha vocação.
decisões, não era seguida por outros
professores, e talvez nem por outras Quarenta anos depois, não estou
áreas disciplinares. Soube depois arrependido….
que a obtenção do grau de mestre
pelos professores do ensino secun‐ Jubilou-se há 7 anos, mas continudário se traduzia, para além da sa s‐ ou ativo profissionalmente. O que
fação pessoal, fundamentalmente tem vindo a fazer ao longo dos últipor melhorias salariais. A aluna ﬁ‐ mos anos?
cou, por minha causa, além de certa‐
Importa referir que o Departamento
mente trauma zada pelo insucesso,
me manteve sempre o gabinete e o
impossibilitada de aceder às melho‐
apoio logís co que nha antes da
rias salariais.
jubilação. Estas condições facilita‐
E aprendi, mais tarde, a falsidade da ram, e facilitam, naturalmente, a
ideologia do “sucesso, do pres gio e minha a vidade. Do ponto de vista
da excelência”. Aprendi que a vida é docente, ainda lecionei, a pedido
muito mais do que a procura daque‐
les obje vos. O ó mo é inimigo do
bom. O bom inimigo do suﬁciente.
Claro que entendo que um proﬁssio‐
nal deve bater‐se, na sua vida e na
carreira, sempre pelo ó mo, mas
não deve ser criminalizado, se o não
conseguir a ngir.

dos alunos e durante dois anos, uma
disciplina, no Departamento de Ar‐
quitetura ‐ Planeamento e Gestão
Urbanís ca Municipal. Fui ainda con‐
vidado para lecionar cursos livres,
fazer conferências e par cipar em
seminários sobre urbanismo na Uni‐
versidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, também durante dois
anos, e na Universidade Católica
Portuguesa, um ano, ambas em Lis‐
boa. Nunca quis receber qualquer
pagamento por estas a vidades.
Do ponto de vista da inves gação
académica o meu trabalho tem sido
acabar publicações iniciadas, mas
nunca concluídas, embora tenham

“

Aprendi que: O ótimo é inimigo
do bom. O bom inimigo do suficiente…

“

aprovadas, e até com muito boas
classiﬁcações, teses de qualidade
muito inferior ao trabalho que recu‐
sei.

Este ato pesa‐me na consciência.
Resolvi nunca mais recusar a apre‐
sentação de teses a provas. Nunca
mais decidir sozinho sobre a vida de
pessoas. Penso hoje, que esta recusa
foi um erro grave.
A melhor decisão foi certamente
deixar o LNEC onde, depois das pro‐
vas para Especialista, me esperava
uma carreira de “sucesso e pres ‐
gio”, e abandonar Lisboa onde, mer‐
cê das minhas ligações e a vidades
polí cas, me esperava certamente
uma carreira polí ca também de
“sucesso e pres gio”. Os meus ami‐
gos, e companheiros de “percurso”,
vieram a ocupar lugares pres giados
nos par dos, na Assembleia da Re‐
pública, no Governo e até na Presi‐
dência da República.
Sabia que o meu regresso à
“província” signiﬁcava abandonar
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sido apresentadas em congressos ou
seminários. Rever e corrigir os textos
de apoio elaborados para os alunos.
Con nuar a inves gar a história do
urbanismo em Portugal e inves gar
a história do ensino da Engenharia
Civil e da Arquitetura na Universida‐
de de Coimbra.
Do ponto de vista de apoio à comu‐
nidade con nuei, através do IERU, a
apoiar a Câmara Municipal de Olivei‐
ra do Hospital, na revisão do seu Pla‐
no Diretor Municipal. O plano revisto
foi aprovado a 2 de outubro de
2014, após 12 anos ininterruptos de
trabalhos e calvários. Mantenho a
ligação ao IERU, como Presidente da
sua Assembleia Geral, mas sem a
obrigatoriedade de par cipação ou
responsabilização por projetos.

tal e agrícola. Retomar a a vidade
de apicultor, abandonada em 1957,
quando fui frequentar o Liceu Nacio‐
nal de Aveiro e passei a viver nesta
cidade. Tudo isto sempre numa ó ca
de economia familiar e passatempo
saudável.
Do ponto de vista polí co e associa‐
vo‐cultural, as minhas a vidades
foram reduzidas à manutenção da
minha qualidade de associado. Par ‐
cipo em realizações pontuais, quan‐
do sou convidado para isso.
Passei contudo, a dar maior contri‐
buição ao Grande Oriente Lusitano ‐
Maçonaria Portuguesa, a que per‐
tenço desde 1985. Par cipo nas ses‐
sões de trabalho aos diversos níveis.
Elaboro e apresento comunicações
especíﬁcas nalgumas dessas sessões.
Estudo e aprofundo a inves gação
sobre o papel da maçonaria na socie‐
dade e a sua história em Portugal e
no mundo.

Tenho a possibilidade de fazer coisas
que a vida proﬁssional nunca permi‐
u que ﬁzesse e, ao mesmo tempo,
gastar nelas o dinheiro da minha
pensão. Fazer obras de conservação
e restauro de duas casas de família. Apesar dos anos irem passando,
Tomar conta das propriedades rús ‐ mantem um espirito jovem e revigocas e dedicar‐me à produção ﬂores‐ rante. Qual o segredo?

Não sei se a gené ca não estará por
trás disso. A manutenção de a vida‐
de sica e intelectual serão também
boas razões.
Mas a existência de um ”ideal que
nos norteie na vida”, terá contribuí‐
do, certamente, muito mais. Olhar
para o mundo à nossa volta e cons‐
tatar que, apesar do que foi feito, há
ainda tanto para fazer, faz com que
deixe de pensar menos em mim e na
minha idade, para pensar mais na‐
quilo que ainda posso fazer para me‐
lhorar o mundo, enquanto por cá
es ver. Penso que é o que vou fa‐
zendo, e o que enunciei na resposta
à questão anterior, contribuirá de
algum modo para isso .
Tem vivido intensamente a vida. O
que continua por fazer?
Acabar o que falta e con nuar, agora
que a moral e a é ca não têm valor
social, a pugnar pelo cumprimento
dos deveres, sem esquecer, natural‐
mente de procurar cumprir os meus,
o melhor possível.
Que conselhos quer deixar aos jovens e não tão jovens Engenheiros
Civis?
Não gosto de dar conselhos. Quem
sou eu para dar conselhos? E lembro
‐me sempre daquele aforismo “Não
me deem conselhos. Sei muito bem
fazer disparates sozinho!”.
Quero contudo deixar aos engenhei‐

Ul ma Lição, 24 de fevereiro de 2010, Audi‐
tório Laginha Seraﬁm do DEC., dedicada à
Evolução da Legislação dos Planos, incluindo
“Os Velhos e Novos Calvários”.
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ros, jovens ou menos jovens, não
como engenheiros, mas como cida‐
dãos responsáveis, o que penso que
deve guiar o seu comportamento na
vida: Cumprir sempre os seus deve‐
res!

Os nossos deveres, enquanto cida‐
dãos, são muito mais vastos e im‐
portantes. São esses deveres que
quero aqui lembrar. Temos ”deveres
para consigo próprio”, “para com a
família”, “para com o próximo”,
“para com a pátria e “para com a
humanidade”. Não vou explicitar
cada um destes deveres. Cada enge‐
nheiro que o faça. Contudo, não
quero deixar de lembrar que, de en‐
tre os “deveres para consigo pró‐
prio”, inclui‐se o de ser um proﬁssio‐
nal cumpridor, competente e res‐
ponsável que, no caso dos engenhei‐
ros, implica, para além do aperfeiço‐
amento e atualização constantes, a
preocupação com o rigor e a quali‐
dade dos seus projetos e obras, es‐
tudos e pareceres.

“

“

...a cada direito corresponde
sempre um dever …

sociedade?

onde deverá assentar a discussão de
A voz dos engenheiros na sociedade todas as outras questões. Sem ele
resulta, em primeiro lugar, do traba‐ diﬁcilmente serão tomadas decisões
lho de cada um como proﬁssional. O corretamente fundamentadas. Preci‐
cumprimento dos deveres para con‐ samos de saber para onde ir ‐ o que
sigo próprio, que explicitei na res‐ queremos para Portugal ‐, como ir e
posta anterior, é fundamental. A quando ir.
imagem com que os “clientes” ﬁcam
do engenheiro que “contrataram”,
A voz dos engenheiros na sose for boa, é o maior contributo para
ciedade resulta, em primeiro
o fortalecimento da sua voz.

“

“

Falo do cumprimento dos deveres
porque, em Portugal, desde o 25 de
abril, se fala apenas de direitos. Pa‐
rece que temos só direitos e que
nunca temos deveres. Quando, em
maio de 2001, se discu a a “Carta
Cons tucional de Coimbra” que veio
a ser aprovada a 26 desse mês, co‐
mentei com um dos seus redatores,
Prof. Vital Moreira, que a proposta
só se preocupava com direitos, es‐
quecendo que “a cada direito cor‐
responde sempre um dever (cívico)”.
Exige uma cidade limpa, mas lança
papéis ou lixo para o chão. Que era
necessário falar também sobre esses
deveres que são, pelo menos, tão
importantes como os direitos. Fica‐
ram consignados dois ar gos respei‐
tante a direitos e um a “deveres e
responsabilidades para com a cidade
e as ins tuições”.

lugar, do trabalho de cada um
Resulta ainda do seu comportamen‐
to como cidadãos e, neste caso, do
como profissional.
modo como cumprem todos os seus
deveres. O que ﬁzerem como cida‐ Discu r depois a questão das gran‐
des obras públicas: o novo aeropor‐
dão, reﬂete‐se no engenheiro.
to de Lisboa, as grandes rodovias, os
Penso ainda que um dos bons meios
caminhos de ferro, os portos…
para fortalecer duma maneira pró‐
a va a “voz dos engenheiros na soci‐ Par cipei como orador, há vários
edade”, é através da sua Ordem. É à anos, num seminário organizado em
Ordem dos Engenheiros que compe‐ Coimbra, no DEC, pela Ordem dos
te, como representa va das suas Engenheiros sobre a questão da lo‐
a vidades proﬁssionais, intervir na calização do novo aeroporto de Lis‐
sociedade. Intervir poli ca e social‐ boa. Fiquei, no ﬁnal, com a sensação
mente consiste em pronunciar‐se de que tal encontro nha sido orga‐
sobre os principais problemas com nizado para defender uma opção pré
que o país se debate e que pressu‐ ‐determinada.
põem a intervenção dos engenhei‐ A Ordem não pode defender opções
ros. A Ordem deve intervir através que signiﬁquem defender interesses
da realização de encontros, seminá‐ par culares ou validar decisões pú‐
rios e congressos, donde possa sair blicas já tomadas, por muito legí ‐
uma posição “isenta e independen‐ mas que sejam. Tem de discu r as
te”, sobre esses mesmos problemas. questões dum modo isento e inde‐

Em primeiro lugar deve preocupar‐
se com a questão do “plano” ou
O engenheiro é antes de mais cida- “programa” de ordenamento e de‐
dão. Que conselhos daria para for- senvolvimento do país. Será a base
talecer a voz dos engenheiros na

pendente, preocupada apenas com
o interesse público.
Não vejo outro modo de obter reco‐
nhecimento social!
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16 a 17 de novembro 2017, Coimbra
www.dec.uc.pt/corass2017/

Workshop: Economia Circular em Geotecnia AmbientaL
22 de novembro 2017, Coimbra
h p://www.spgeotecnia.pt/content.asp?
startAt=2&categoryID=899&newsID=3607

XXXI ANPET—Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em
Transportes
29 outubro a 1 novembro 2017, Recife, Brasil

NUMGE 2018 – 9th European Conference on
Numerical Methods in Geotechnical Engineer‐
ing

h p://www.anpet.org.br/tempsite/xxxianpet/index.php/xxix‐
anpet/sobre‐o‐xxix‐anpet

25 a 27 junho 2018, Porto

Encontros Científicos
no DEC

CoRASS 2017 ‐ Second Int. Conference on Recent Advances in
Nonlinear Models – Design and Rehabilita on of Structures

www.numge2018.pt

WORKSHOP: CENTRO ADAPT
23 a 24 novembro 2017, Coimbra

13th Int. Hydroinforma cs Conference ‐ HIC
2018

www.cmm.pt

1 a 6 julho 2018, Palermo, Italia
h ps://www.hic2018.org

DISC2017 ‐ High tech concrete ‐ where technology and engi‐
neering meet
29 novembro 2017, Londres, UK
h ps://www.istructe.org/ﬁbdisc17
Congreso Ibero‐La no Americano del Asfalto
27 a 30 Novembro 2017, Medellin, Colômbia

ICTWS’18 ‐ The Eighth Interna onal Confer‐
ence on Thin‐Walled Structures
24 a 27 julho 2018, Lisboa
h p://asccs2018.webs.upv.es
2018 World Conference on Timber Engineering
20 a 23 agosto 2018, Seul, Coreia

h p://cila2017.com/

h p://wcte2018.kr/home

3º Congresso Luso‐Brasileiro. Materiais de Construção Sus‐
tentáveis

1st Int. Water Distribu on Systems Analysis /
Compu ng and Control for the Water Industry
Joint Conference

14 a 16 fevereiro 2018, Coimbra
h p://www.clbmcs2018.uc.pt/index.php?
module=sec&id=623&f=1

23 a 25 julho 2018, Kingston, Ontario, Canadá

14.º Congresso da Água

11th Interna onal Conference on Geosy‐
nthe cs

7 a 9 de março de 2018, Évora

h p://www.queensu.ca/wdsa‐ccwi2018

h p://www.aprh.pt/index.php/pt/eventos‐ac vidades/
organizados‐pela‐aprh/2018/14‐congresso‐da‐agua

16 a 21 setembro 2018, Seoul, Coreia

16CNG ‐ 16º Congresso Nacional de Geotecnia

ﬁb Congress 2018 ‐ Be er‐Smarter‐Stronger

27 a 30 maio 2018, Ponta Delgada, São Miguel, Açores

7 a 11 Outubro 2018, Melbourn, Autrália

h p://www.spgeotecnia.pt/content.asp?
startAt=2&categoryID=899

h p://ﬁbcongress2018.com

h p://www.11icg‐seoul.org

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.
Aceda à página do DEC:

Científicos

ASCCS 2018 Advances in Steel‐Concrete Com‐
WORKSHOP: PUREST ‐ Promo on of new Eurocode rules for posite Structures
structural stainless steels
WORKSHOP: SBRI+ ‐ Valorisa on of Knowledge for Sustai‐ 27 a 29 junho 2018, Valencia, Espanha
nable Steel‐Composite Bridges in Built
h p://asccs2018.webs.upv.es/

Outros Encontros

XI Congresso de Construção Metálica e Mista

