MIEC E MIEA COM MARCA EUR-ACE®
PAG. 3

OS NOVOS PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO
PAG. 21

UMA EXPERIÊNCIA DE VIDA

ENTREVISTA AO ENGENHEIRO CELESTINO QUARESMA
PAG. 27

3º Trimestre 2018

Í
2 M

VEJA NESTE NÚMERO

S

‐

4 A
7 S

B

9 E

‐

MIEA MIEC

DEC

15 V

E

19 A
21 N

I

27 E
35

N

Este número marca a entrada em mais um ano le vo e, com ele, a exigência con nua
de recebermos e formarmos engenheiros de topo, reconhecidos a nível nacional e
internacional. A recente atribuição da marca de Qualidade Eur‐ace® aos dois cursos
de Mestrado Integrado do DEC, vem dis nguir a qualidade do ensino ministrado nes‐
tes dois cursos ao nível das melhores universidades europeias, e conﬁrma a dimensão
internacional dos diplomas do DEC, potenciando uma maior aceitação dos nossos
engenheiros por toda a Europa.
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Mas o arranque de um novo ano le vo é sempre marcado por uma elevada concen‐
tração de eventos técnicos e cien ﬁcos, pelo que este número dá a conhecer algumas
dessas inicia vas levadas a cabo no DEC. São ainda dados a conhecer alguns dos mais
recentes projetos de inves gação cien ﬁca angariados pelo DEC, nas diferentes áreas
de especialidade.
Propõe‐se também um olhar mais demorado sobre um exemplo de experiência de
vida e de prá ca da Engenharia Civil, através de uma entrevista ao Engenheiro Celes ‐
no Flórido Quaresma, ex‐docente do DEC e atual Presidente do NMC ‐ Na onal Moni‐
toring Commi ee da FEANi em Portugal .
Este é um jornal de informação e de divulgação das a vidades mais relevantes que se
desenvolvem no DEC, numa tenta va de corresponder aos interesses da comunidade
académica e dos seus públicos. A sua existência depende por isso da comunidade em
que se insere pelo que se encontra aberto à par cipação responsável de todos os
membros desta comunidade.
Reiteramos o convite para que con nuem a colaborar através do envio de informa‐
ções/no cias para decno cias@dec.uc.pt.

A Engenharia Civil e a Engenharia do Ambiente têm futuro?

Rui Simões
Sub‐diretor do DEC
Cursos de mestrado integrado

O setor da construção civil, englobando as obras públicas e
privadas, desempenha um papel fundamental na economia,
desenvolvimento e bem‐estar de qualquer sociedade. O que
seria de nós sem obras como os edi cios, as estradas, as
pontes, os túneis, as redes de abastecimento de águas e es‐
gotos, as barragens, entre muitas outras. Pela sua importân‐
cia na economia dos países, a construção civil foi um dos
setores mais afetados pela crise económica dos úl mos
anos. As grandes obras públicas pararam e o mercado da
construção de edi cios para habitação sofreu uma enorme
contração. Muitas empresas fecharam e outras verem de
contrair ou procurar outros mercados para conseguir sobre‐
viver. Se a este cenário adicionarmos o facto de nas décadas
anteriores Portugal ter formado Engenheiros Civis em exces‐
so, facilmente se percebe o aumento das taxas de desempre‐
go e o decréscimo dos salários veriﬁcados nos anos seguintes
na classe proﬁssional dos engenheiros civis. Para muitos a
proﬁssão de Engenheiro Civil passou a ser encarada como
uma proﬁssão sem futuro. Nesta fase alguns Engenheiros
Civis optaram por procurar trabalho e/ou melhores condi‐
ções de vida noutros países. Como consequência de tudo
isto, o número de candidatos aos cursos superiores de Enge‐
nharia Civil em Portugal sofreu uma queda abrupta. Sendo a
Engenharia do Ambiente uma área próxima da Engenharia
Civil, o cenário veriﬁcado foi semelhante.
No ano le vo 2013‐2014, ano em que se veriﬁcou a referida
queda abrupta na procura dos cursos de Engenharia Civil e
de Engenharia do Ambiente em Portugal (e que se manteve
nos anos seguintes), na sessão de apresentação do novo ano
le vo realizada no DEC, um ilustre orador convidado dirigiu‐
se aos novos estudantes do DEC e futuros Engenheiros Civis
e Engenheiros do Ambiente, dizendo‐lhes que a sua escolha
foi inteligente e corajosa. Inteligente, certamente porque
escolheram bons cursos. Mas corajosa porquê? Por ser uma
escolha arriscada? Por se tratar de proﬁssões sem perspe ‐
vas de trabalho no futuro? Terá este segundo adje vo, usado
para caracterizar as escolhas dos novos estudantes, sido ade‐
quado?

humanos. Os Engenheiros Civis e/ou os Engenheiros do Am‐
biente são elementos imprescindíveis no desenvolvimento
de qualquer a vidade do setor da construção civil e ambien‐
te, desde o planeamento, passando pela conceção e projeto,
até à execução e manutenção das obras.
Tendo em conta o reduzido número de novos engenheiros
que se irão formar durante os próximos anos em Portugal, o
facto de as en dades empregadores em geral preferirem
contratar engenheiros recém‐formados em detrimento de
engenheiros seniores e a antevisão de um ciclo mais posi vo
do setor da construção civil, será de prever um aumento
signiﬁca vo da procura de Engenheiros Civis e Engenheiros
do Ambiente e consequentemente uma melhoria das condi‐
ções de trabalho e perspe vas de futuro.
Para todos aqueles que escolheram Engenharia Civil ou En‐
genharia do Ambiente no presente ano le vo (bem como
nos anos anteriores) por opção própria e porque gostam,
mas ainda assombrados pelo fantasma do desemprego, po‐
dem ﬁcar tranquilos. Atualmente em alguns setores da Enge‐
nharia Civil e Ambiente já se veriﬁca uma falta de engenhei‐
ros. Propostas de trabalho em Portugal e no estrangeiro
(Europa em par cular) para jovens engenheiros recém‐
formados não têm parado de chegar ao DEC. Começa a ser
di cil encontrar engenheiros disponíveis para trabalhar em
projetos de inves gação cien ﬁca.
Qualquer estudante que venha a concluir o seu curso de
Mestrado Integrado em Engenharia Civil ou de Mestrado
Integrado em Engenharia do Ambiente no DEC (cursos recen‐
temente cer ﬁcados com a Marca de Qualidade EUR‐ACE,
atribuída pela ENAEE ‐ European Network for Accredita on
of Engineering Educa on) terá certamente todas as condi‐
ções para a ngir o sucesso proﬁssional. A competência e a
capacidade de trabalho dos engenheiros e engenheiras for‐
mados no DEC têm sido amplamente reconhecidas pelas
en dades empregadoras, quer a nível nacional quer a nível
internacional.
Um bom ano le vo para todos.

A construção de novas obras e a manutenção e reabilitação
das obras existentes vão con nuar a ser a vidades funda‐
mentais para o bem‐estar e/ou sobrevivência das socieda‐
des, desde as mais evoluídas às menos evoluídas. O cresci‐
mento e a sustentabilidade do setor da construção civil, à
semelhança de outros setores, dependem muito dos recur‐
sos ﬁnanceiros disponíveis, mais acima de tudo dos recursos
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Marca de qualidade EUR‐ACE® foi atribuída aos dois Cursos de Mestra‐
do Integrado do Departamento de Engenharia Civil.
O DEC tem os seus dois cursos de Mestrado Integrado reconhecidos pe‐
la ENAEE (European Network for Accredita on of Engineering Educa on)
através da atribuição da Marca de Qualidade EUR‐ACE®. Em junho o
DEC já nha visto reconhecido o seu curso de Mestrado Integrado em
Engenharia Civil (MIEC) e em agosto foi a vez do Mestrado Integrado
em Engenharia do Ambiente, receber essa mesma marca de qualidade.
A marca EUR‐ACE® é um cer ﬁcado concedido a cursos de Engenharia
do Ensino Superior, baseado na avaliação de um conjunto de requisitos
que integra requisitos educacionais e as opiniões e perspe vas das prin‐
cipais partes interessadas no processo, entre outras, os atuais e an gos
estudantes, empregadores, ins tuições e autoridades locais, bem como
associações de proﬁssionais ou agências de acreditação.
Este sistema de acreditação consubstancia‐se na valorização acrescida
dos diplomados perante o mercado de trabalho, tanto nacional, como
internacional, conferindo ao curso a garan a de cumprimento dos pa‐
drões de qualidade e o seu reconhecido pelos empregadores na Europa
e no mundo. Neste contexto, o elevado reconhecimento internacional
do EUR‐ACE® é um elemento facilitador da mobilidade académica e
proﬁssional.
Em Portugal, a en dade emissora desta Marca de Qualidade às Ins tui‐
ções de Ensino Superior é a Ordem dos Engenheiros, devidamente cre‐
denciada pela ENAEE. A Marca de Qualidade EUR‐ACE® representa, as‐
sim, o início de um novo ciclo de acreditação a nível Europeu, visando a
mútua acreditação de cursos de Engenharia com critérios de reconheci‐
da exigência.
O selo EUR‐ACE, atribuído ao MIEC e ao MIEA é válido por seis anos, o
período mais longo concedido pela Ordem dos Engenheiros.
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Participação na 17ª edição Semana Europeia da Mobilidade


Câmara Municipal de Viseu

No passado dia 19 de setembro, a con‐
vite da Câmara Municipal de Viseu
(CMV), a Profª Ana Bastos integrou o
painel de oradores convidados para
reﬂec rem sobre o futuro da mobilida‐
de urbana, com par cular destaque
sobre os “Projecos de Promoção de
Mobilidade Sustentável no Município
incluídos no MUV (Mobilidade Urbana
de Viseu). A Profª Ana Bastos foi ainda
convidada para moderar a sessão de


debate dedicada aos temas “o Trans‐
porte Mul modal/Intermodal nas des‐
locações pendulares” e “A par lhar
chegamos mais longe”. A sessão, que
esgotou a capacidade do auditório da
ESTG, serviu assim para apresentar
publicamente algumas das componen‐
tes do estudo em desenvolvimento
pelo DEC_UC e IPV (Ins tuto Politécni‐
co de Viseu) para a CMV .

Câmara Municipal de Vila Real

No âmbito da SEM, a Câmara Municipal
de Vila Real (CMVR) convidou a Profª
Ana Bastos para apresentar publica‐
mente o estudo de Mobilidade para a
cidade de Vila Real, elaborado pela Uni‐
versidade de Coimbra em colaboração
com o IPV. O estudo pretende servir de
base para as tomadas de posição da
autarquia no que diz respeito ao trânsi‐
to e à circulação automóvel.
O estudo integra duas componentes
fundamentais: (1) a gestão do sistema
de estacionamento; (2) o estudo de
tráfego automóvel e pedonal. Concluí‐
do no passado mês de julho, esta foi a
2ª sessão de par cipação pública, no
âmbito da qual se deu a conhecer as
orientações estratégicas defendidas
para o desenvolvimento do sistema de
mobilidade urbana de vila Real, ao mes‐

Ana bastos e Adriano Sousa (vereador do
pelouro da mobilidade urbana da CMVR)

mo tempo que se procurou receber
sugestões e recomendações dos muní‐
cipes.
Esta sessão decorreu uma semana após
a apresentação dos principais resulta‐
dos do estudo em sessão do execu vo
camarário, onde foi evidenciada a ne‐
cessidade de se mudar o conceito de
mobilidade na cidade.

A Semana Europeia da Mobilidade
(SEM), foi lançada a 19 de abril de
2002, durante a Semana Verde, em
Bruxelas, pela Comissária para o
Ambiente e com o apoio polí co e
ﬁnanceiro da Comissão Europeia.
Esta inicia va foi lançada após o
sucesso do Dia Europeu sem Carros
(DESC), em 2000 e 2001. Esta cam‐
panha é uma parceria entre a Coor‐
denação Europeia, as Câmaras Mu‐
nicipais e a Comissão Europeia.
Anualmente, de 16 a 22 de setem‐
bro, as Câmaras Municipais têm a
oportunidade de oferecer aos seus
cidadãos a oportunidade de par ci‐
par, durante uma semana inteira,
em a vidades dedicadas à mobili‐
dade sustentável, com o obje vo de
se facilitar um debate alargado so‐
bre a necessidade da mudança de
comportamentos rela vamente à
mobilidade, em par cular no que
toca à u lização racional do auto‐
móvel par cular.
A Comissária Europeia dos Transpor‐
tes, Violeta Bulc, apontou 2018 co‐
mo o "Ano da mul modalidade",
em que a Comissão Europeia pre‐
tende reforçar a importância da
mul modalidade no sistema de
transporte da União Europeia. Sob
o slogan “Combina e Move‐te”, su‐
peraram‐se os números das edições
anteriores com a adesão de 53 paí‐
ses (mais 3 do que em 2017) e 2672
localidades (mais 147 do que no
ano passado).
Este ano, Portugal a ngiu um recor‐
de de par cipações (mais 31 do que
na edição anterior) com a adesão
de 94 municípios e de 98 localida‐
des, assegurando, assim, a maior
par cipação de sempre neste com‐
promisso.
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Participação do Professor Alfeu Sá Marques em
iniciativas no âmbito das Alterações Climáticas

Em Portugal, as es ma ‐
vas apontam para que as
alterações climá cas se
traduzam num agravar da
intensidade e da frequên‐
cia de eventos extremos,
tais como cheias e secas.
Os anos de 2016 e 2017
foram anos muito secos
na região centro. O rio
Mondego, sendo o maior
rio completamente por‐
tuguês, serviu de mote
ao evento realizado em
Coimbra,
in tulado
"Mondego: Passado, Pre‐
sente e Futuro no contex‐
to das alterações climá ‐
cas". O primeiro dia foi
dedicado a apresenta‐
ções de especialistas e o
segundo dia a visitas de
carácter técnico ou cultu‐
ral (descida do Rio Mon‐
dego desde Penacova até
à praia ﬂuvial; e visita às
obras do Baixo Mondego
e ao Porto da Figueira da
Foz). O Prof. Alfeu Sá
Marques proferiu uma
palestra sobre “As cheias
do Mondego de 2001 e
2016”.

O Conselho Dire vo Nacional da Ordem dos Engenheiros declarou o ano de
2018 como “O ano das alterações Climá cas da Ordem dos Engenheiros”,
pretendendo, com esta inicia va, cons tuir um fórum de discussão do im‐
pacto das alterações climá cas nos serviços de água, incluindo nos sistemas
de abastecimento de água, de águas residuais e de águas pluviais e de reﬂe‐
xão sobre abordagens e medidas sustentáveis, sicas e não sicas, de adap‐
tação do setor
O Prof. Alfeu Sá Marques, na qualidade de Coordenador Adjunto da Comis‐
são de especialização de Hidráulica e Recursos Hídricos (CEHRH) da Ordem,
par cipou na organização e como interveniente num conjunto de eventos,
nomeadamente no que decorreu na sede regional da Ordem, em Coimbra,
nos dias 22 e 23 de junho, e no que decorreu na sede nacional, em Lisboa, no
dia 28 de setembro. Par cipou ainda, por convite, nas “Jornadas de Ambien‐
te da Força Aérea”, no Estado Maior da Força Aérea (Alfragide), no dia 13 de
setembro
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O evento que decorreu na sede nacional
da OE debruçou‐se sobre o tema
“Adaptação a Alterações Climá cas no
Setor da Água e Saneamento Urbano”.
O Prof. Alfeu foi o responsável pela ses‐
são de comentários e observações das
sessões onde foram oradores o Prof.
Filipe Duarte Santos (Universidade de
Lisboa) – “As alterações climá cas e o
setor da água” e a Eng.ª Maria Rafaela
Matos (LNEC) – “Adaptação dos serviços
de águas a alterações climá cas ‐ contri‐
buição da inves gação e inovação”.

No Estado Maior da Força Aérea (Alfragide), a edição de 2018 das
jornadas ambientais foi subordinada ao tema “P
…” e contou com sessões sobre Recursos Hídricos,
Energias Renováveis, a Defesa Nacional e o Ambiente e, ainda, a
Gestão de Resíduos, que abordou o ciclo de vida na área da desmi‐
litarização de munições. O Prof. Alfeu Sá Marques par cipou na
sessão sobre Recursos Hídricos, com uma palestra in tulada
“Secas e Cheias uma inevitabilidade?”

A par cipação do Prof. Alfeu Sá Marques nestes três
eventos esteve sempre enquadrada no tema das Alte‐
rações Climá cas, na necessidade de serem tomadas
medidas de adaptação/mi gação e no contributo da
Engenharia para este processo. Se as alterações climá‐
cas são indicadoras que os eventos extremos vão
apresentar uma frequência mais elevada, torna‐se ne‐
cessário, no âmbito da gestão dos recursos hídricos,
uma abordagem mais enquadradora. Portugal, sendo
um país com elevados recursos hídricos, apresenta, no
entanto, uma distribuição temporal e espacial muito
diferenciadora. Torna‐se então necessário implemen‐
tar uma polí ca de aumento da capacidade de reserva
dos recursos hídricos, nomeadamente com uma polí ‐
ca de construção de aproveitamentos hidráulicos de

ﬁns múl plos. O Prof. Alfeu Sá Marques referiu a situa‐
ção da bacia do rio Mondego em par cular, que, com a
mesma área da bacia do Sado, apresenta cerca de 3,5
vezes mais escoamento, o que jus ﬁca plenamente a
construção da barragem de Girabolhos (Mangualde).
Realçou que este po de sistema de reserva é de gran‐
de u lidade, quer em situações de secas como em pe‐
ríodos de cheias e que importa não esquecer que os
Engenheiros Portugueses têm uma longa tradição de
construção de barragens pelo mundo. Era, pois, par ‐
cularmente importante que este po de inves mento
passasse a ser uma prioridade para os decisores polí ‐
cos, com vista a adaptar/mi gar as consequências das
alterações climá cas.
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Sessão de Boas-vindas aos novos alunos do MIEA e MIEC

Todos os anos em setembro o DEC
recebe um conjunto signiﬁca vo de
novos estudantes nos cursos de mes‐
trado integrado bem como nos cursos
de mestrado de especialização e pro‐
gramas doutorais. A maioria destes
estudantes ingressa no 1º ano dos
cursos de Mestrado Integrado em En‐
genharia Civil (MIEC) e de Mestrado
Integrado em Engenharia Ambiente
(MIEA), através do concurso nacional
de acesso e ao abrigo do regime de
estudante internacional, ou ainda in‐
seridos em programas de mobilidade.
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O ingresso num curso superior cons ‐ trado Integrado e as duas principais
tui um marco muito importante na fases de ingresso foram realizadas
vida e formação destes estudantes, quatro sessões, nas seguintes datas:
que nem sempre é abordado da me‐
 17 de setembro– alunos MIEA –
lhor maneira. Para dar as boas‐vindas
1ª fase, incluindo alunos de mo‐
e contribuir para uma mais fácil inte‐
bilidade
gração destes novos estudantes no
 20 de setembro– alunos MIEC –
DEC, são promovidas no início de cada
1ª fase, incluindo alunos de mo‐
ano le vo, várias sessões de receção.
bilidade
O obje vo fundamental é dar a conhe‐
cer as pessoas, os espaços e os equipa‐
 01 de outubro– alunos MIEA –
mentos do DEC com os quais os alunos
2ª fase
irão conviver durante os cursos.
 03 de outubro – alunos MIEC –
Para abranger os dois cursos de Mes‐
2ª fase

Nestas sessões es verem presentes o Subdiretor do DEC,
Prof. Rui Simões, os Coordenadores do MIEC, Prof. Paulo
da Venda, e do MIEA, Prof. Alfeu Sá Marques e Prof. Nuno
Simões e ainda o Coordenador de Mobilidade, o Prof. João
Vieira.
Neste primeiro contacto como os novos estudantes foram
transmi das algumas informações relevantes sobre os cur‐
sos, os horários e as instalações do DEC. Foram também
transmi das algumas recomendações que se acredita pos‐
sam contribuir signiﬁca vamente para o sucesso dos alu‐
nos no DEC.
Como já é habitual, foram oferecidos aos novos estudantes
capacetes e alguns panﬂetos com informação relevante,
nomeadamente acerca dos cursos atualmente ministrados

no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de
Coimbra.
No ﬁnal foi efetuada uma visita ao departamento, tendo
havido oportunidade de mostrar os serviços administra ‐
vos, as salas de aula, a sala de informá ca, os anﬁteatros e
a biblioteca. Os laboratórios de ensaio desempenham atu‐
almente um papel muito importante nas a vidades de in‐
ves gação, docência e de prestação de serviços ao exteri‐
or. Por conseguinte, aproveitou‐se esta visita para dar aos
novos estudantes uma visão global dos quatro laboratórios
de ensaio que dão apoio às diversas áreas cien ﬁcas do
DEC: o Laboratório de Estruturas, Mecânica Estrutural e
Construções, o Laboratório de Pavimentos, o Laboratório
de Geotecnia e o Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídri‐
cos e Ambiente.
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WORKSHOPS

X Congresso Ibérico de Gestão e Planeamento da Água

“20 anos de Gestão e
Planeamento da água…”
Entre os dias 6 e 8 de setembro, o
auditório Laginha Seraﬁm do DEC
acolheu o X Congresso Ibérico de
Gestão e Planeamento da Água
“Fluxos de água, ﬂuxos de vida: 20
anos de con nuidade de uma nova
cultura da água”, que juntou cerca
de 200 par cipantes.
A sessão de abertura contou com a
presença do Secretário de Estado do
Ambiente, Carlos Manuel Mar ns,
do Vice‐reitor Luis Filipe Menezes,
do Vice‐presidente da Fundação No‐
va Cultura da Água, Joan Carominas
e do Presidente da Comissão Organi‐
zadora, João Pedroso de Lima.
No seu discurso, o Secretário de Es‐
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tado destacou “a boa trajetória dos
recursos hídricos em Portugal, ao
longo das úl mas décadas”. Salien‐
tou a evolução do sistema de abaste‐
cimento de água potável às popula‐
ções, estando hoje em dia pra ca‐
mente todo o território nacional co‐
berto por este po de infraestrutu‐
ras. Porém, deixou bem patente a
preocupação crescente sobre a sus‐
tentabilidade do sistema, já que os
recursos naturais não são ilimitados.
Defendeu que, a este nível, as Asso‐
ciações de Municípios assumem um
papel fundamental na sensibilização
das populações para promoverem
um uso cada vez mais racional deste
recurso. Também o Vice‐reitor aler‐

tou para o risco de algumas decisões
na atualidade poderem tornar‐se
“catastróﬁcas” para o futuro da
água, relevando a importância des‐
tes eventos na “transformação do
futuro através do conhecimento”.
O Prof. Pedroso de Lima sublinhou o
caracter pluridisciplinar que envol‐
vem estes assuntos, enquanto que
Joan Carominas defendeu a impor‐
tância dos congressos técnico‐
cien ﬁcos para, através do conheci‐
mento, sensibilizar as populações e
decisores polí cos para a necessida‐
de de planear e gerir de forma racio‐
nal os consumos de água.

“Fluxos de água, fluxos de vida: 20 anos de continuidade
de uma nova cultura da água”
em setembro de 1998, a contribuir
para a construção de uma nova
cultura da água, ancorados na
Fundação Nova Cultura da Água
(FNCA), de Espanha. Este ano o
Congresso foi coorganizado pela
Universidade de Coimbra e pelo
Centro de Ciências do Mar e do
Ambiente (MARE), sendo copresi‐
dentes da Comissão Organizadora
os Professores João Pedroso de
Lima (Universidade de Coimbra) e
Francesc La‐Roca (Universidad de
Valencia). Es veram envolvidos na
organização a Professora Isabel
Pedroso de Lima e 12 alunos e
bolseiros do DEC.
Na quarta‐feira, dia 5 de setem‐
bro, os vinte anos do congresso
foram celebrados através de uma
mesa redonda aberta ao público,
que se realizou no Exploratório
Centro Ciência Viva de Coimbra,
onde sócios destacados da Funda‐
ção Nova Cultura da Água, como
João Bau, Susana Neto, Pedro Ar‐
rojo e Narcís Prat, perspe varam a

trajetória da nova cultura da água
em Espanha e Portugal, atenden‐
do às ações passadas e antecipan‐
do desaﬁos futuros. A sessão foi
moderada pela Professora Helena
Freitas, da Universidade de Coim‐
bra.

Na página web da FNCA
(www.fnca.eu) pode ter acesso a
toda a documentação das edições
anteriores do congresso. A infor‐
mação sobre esta úl ma edição
pode
ser
encontrada
em:
www.congresoiberico.org.

São vinte anos, desde o primeiro
Congresso Ibérico, em Saragoça,
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AULA ABERTA

Creating
Underground Infrastructure –
the role of Geotechnical Engineering

No passado dia 25 de setembro, o
Professor Lord Robert Mair, Presiden‐
te da Ins tu on of Civil Engineers
(ICE), lecionou uma aula aberta no
âmbito da disciplina de Mecânica dos
Solos I do MIEC.
A aula, com o tema: “Crea ng Un‐
derground Infrastructure – the role of
Geotechnical Engineering”, focou a
questão da construção do espaço sub‐
terrâneo, e da sua importância para o
desenvolvimento dos transportes e
para a sustentabilidade ambiental nas
grandes cidades no futuro. Deu exem‐
plos de obras atualmente em curso no
Reino Unido. Para além dos desaﬁos
colocados pela construção do espaço
subterrâneo em zonas históricas e/ou
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densamente construídas, a palestra
abordou ainda desenvolvimentos re‐
centes na construção deste po de
infraestruturas, incluindo tecnologias
inovadoras para monitorização con ‐
nua do comportamento da obra du‐
rante a construção e a sua vida ú l.
Estes sistemas, baseados em redes de
ﬁbra ó ca e incorporando sensores
miniatura de grande capacidade e
desenvolvidos no âmbito de projetos
de inves gação implementados pelo
palestrante e pela sua equipa, têm
sido aplicados de forma experimental
com grande sucesso em diferentes
pos de obras. Estes desenvolvimen‐
tos abrem caminhos para novas opor‐
tunidades no campo da engenharia

civil, quer na observação de com‐
portamento de obras novas como
na observação da evolução de obras
existentes que podem a qualquer mo‐
mento requerer uma intervenção de
forma a evitar acidentes potencial‐
mente graves ou ajustes à interven‐
ção periódica de manutenção. Real‐
çou a importância das novas tecnolo‐
gias que estão a ser introduzidas no
campo das grandes obras públicas,
para melhorar o conhecimento sobre
o comportamento das obras reais e
garan r que é possível construir cada
vez melhor e de forma mais sustentá‐
vel e a mais baixo custo.

Evidenciou os desaﬁos que cada vez se colocam com maior
intensidade aos engenheiros civis, numa sociedade progressi‐
vamente mais exigente, que vive em grandes e densos aglo‐
merados proﬁssionais, e que simultaneamente é cada vez mais
avessa aos efeitos dos riscos naturais e ao mau funcionamento
das infraestruturas, nomeadamente, mas não só, de transpor‐
tes. Por isso, referiu acreditar que os jovens recém‐licenciados
devem procurar ter um conhecimento base sólido e aperfeiço‐
ar a capacidade para pensar e resolver problemas, ao mesmo
tempo que devem demonstrar disponibilidade e ap dão para
inovar e se adaptar às necessidades e exigências dos proﬁssio‐
nais nesta área no futuro, que nem sempre são fáceis de pre‐
ver.
Dada a experiência e pres gio do Professor Lord Robert Mair,
assim como as suas capacidades pedagógicas e de comunica‐
ção, a inicia va ofereceu aos presentes, desde alunos do Mes‐
trado Integrado, de Mestrado e Doutoramento em Engenharia
Civil e áreas aﬁns, assim como a docentes e inves gadores da
Universidade de Coimbra, uma experiência única sobre o tema
da palestra, mas também sobre o futuro e desaﬁos da Enge‐
nharia Civil no mundo moderno.

O Professor L
R
Mair é o atual Presiden‐
te da Ins tu on of Civil Engineers (ICE), a mais
an ga ordem proﬁssional na área da engenharia e
que comemora este ano o seu 200º aniversário e
leciona na Universidade de Cambridge, fundada
no mesmo século que a Universidade de Coimbra.
É vasta e valiosa a sua experiência proﬁssional, no
campo da indústria, educação, inves gação, ges‐
tão e até polí ca, que inclui entre muitas outras
funções relevantes, ter sido Sir Kirby Laing Profes‐
sor de Engenharia Civil e Diretor do Grupo de En‐
genharia Civil da Universidade de Cambridge, no
Reino Unido, até 2017, onde mantem atualmente
as funções de Diretor de Inves gação. Foi tam‐
bém Master do Jesus College, um dos mais impor‐
tantes Colleges de Cambridge, durante 10 anos, e
Senior Vice‐President da Royal Academy of Engi‐
neering entre 2009 e 2011. Apresenta uma experi‐
ência de 27 anos a trabalhar na indústria, anterior
à sua entrada na Universidade de Cambridge em
1988, e foi um dos Diretores fundadores, em
1983, do Geotechnical Consul ng Group (GCG),
que tem sede em Londres e trabalha a nível mun‐
dial no campo da consultadoria em Engenharia
Geotécnica. Lidera um vasto grupo de inves ga‐
ção que colabora a vamente com a indústria, fo‐
cando‐se sobretudo nas questões geotécnicas da
construção de obras subterrâneas e na u lização
de técnicas inovadoras para monitorização de
obras reais. É ainda membro do Conselho de Es‐
pecialistas de Engenharia do Projecto Crossrail, o
maior projeto de engenharia civil atualmente em
curso na Europa, e Chairman do Science Advisory
Council do Departmento de Transportes. É ainda
membro não polí co (“cross‐bench member”) da
Câmara dos Lordes, onde pertence ao Select
Commi ee on Science and Technology .
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WORKSHOPS

Sustentabilidade Aplicada à Escala Urbana

“No âmbito do projeto CentroAdapt ‐ Centro de van‐
guarda em adaptações às alterações climá cas, decor‐
reu no dia 19 de setembro na Casa Costa Alemão, Polo
II, o workshop “Sustentabilidade Aplicada à Escala Ur‐
bana”. Este workshop teve como palestrantes convida‐
dos o Prof. Ricardo Mateus da Universidade de Minho
e a Prof. Maria Constança Rigueiro do DEC e contou
com a par cipação de alunos de mestrado e alunos de
doutoramento, assim como proﬁssionais na área.
O CentroAdapt é um projecto de transferência de co‐
nhecimento cien ﬁco e tecnológico, no âmbito das
adaptações às alterações climá cas, entre inves gado‐
res da UC e o tecido empresarial da região centro; es ‐
mulando assim a potencial deﬁnição de necessidades
dos agentes e a procura de alterna vas para os desaﬁ‐
os futuros face às mudanças climá cas. Para além dos
vários workshops a decorrer durante 2018 e 2019 na
região centro, está em desenvolvimento uma platafor‐
ma online aberta e inclusiva, que incorpora as compe‐
tências necessárias a uma eﬁciente e eﬁcaz transferên‐
cia de conhecimento para o setor empresarial (h ps://
www.centroadapt.com/).
Os parceiros deste projecto são: ‐ ISISE‐Ins tute for
Sustainability and Innova on in Structural Engineering;
‐ Universidade de Coimbra; ‐ Centre for Informa cs and
Systems of the University of Coimbra ‐ MARE ‐ Centro
de Ciências do Mar e do Ambiente; ‐ ADAI ‐ Associação
para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial.” .
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WORKSHOPS

35.º Fórum APSEI - Reação ao
Fogo de Revestimentos de Fachada
No dia 04 de outubro decorreu, no DEC, o 35.º Fó‐
rum APSEI com o tema Reação ao Fogo de Reves ‐
mentos de Fachada. Este evento foi organizado em
parceria pela APSEI e pelo ISISE/FireLab_UC. A dis‐
cussão decorreu em torno do catastróﬁco incêndio
da Torre de Grenfell, do qual resultaram 71 ví mas
mortais e 70 feridos, demonstrando‐se uma vez mais
a real necessidade de se adotarem medidas de pro‐
teção contra incêndio eﬁcazes.
O evento contou com uma demonstração prá ca de
ensaios normalizados de reação ao fogo pelo novo
laboratório FireLAB da Universidade de Coimbra e
com apresentações sobre assuntos prementes como
a reação ao fogo de reves mentos exteriores de fa‐
chada, a diferença entre ensaios de fogo para reves‐
mentos de interior e exterior, a forma como os di‐
ferentes países europeus tratam a questão da rea‐
ção ao fogo e os aspetos a ter em consideração nas
vistorias às condições exteriores dos edi cios.
O 35º Fórum APSEI teve como palestrantes a Dra Maria O workshop contou com a par cipação de mais de 70
João Conde (APSEI), o Professor Luís Simões da Silva pessoas, sendo a grande maioria proﬁssionais da área
(UC), o Doutor Carlos Pina dos Santos (LNEC), o Dr. Pa‐ da Engenharia de Segurança contra o Incêndio.
blo Garmendia (TECNALIA), o Dr. Sílvio Saldanha (TRIA)
e o Dr. Paulo Figueiredo (CDOS Viseu/ANPC)

DEC No cias | 3º Trimestre 2018 | 14

VISITAS DE ESTUDO


Visita dos docentes do DEC às obras de desassoreamento do rio
Mondego
No dia 5 de julho, um grupo de 15 docentes do
DEC, das várias áreas cien ﬁcas, visitou as obras
de desassoreamento da albufeira do Açude‐ponte
no Rio Mondego, sob a responsabilidade técnica
da Mota Engil.
A empreitada, no valor de mais de 4 milhões de
euros e duração inicialmente prevista de 2 anos (e
que foi encurtada a 1 ano), prevê re rar do leito
do rio cerca de 700 mil m3 de areia, numa exten‐
são de 3,5 km, mais especiﬁcamente entre o Açu‐
de‐ponte e a ponte Rainha Stª Isabel. A interven‐
ção visa repor o nível do leito do rio existente
aquando da construção do Açude‐ponte (1985), e
com isso o aumento da capacidade de armazena‐
mento e a mi gação do risco de cheias.
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VISITAS DE ESTUDO
O assoreamento do rio e a conse‐
quente capacidade reduzida de es‐
coamento do seu caudal, tem sido
apontado como principal causador
das cheias que se têm registado nos
úl mos anos, nomeadamente em
janeiro e fevereiro 2016, anos em
que, entre outros, o mosteiro de
Santa Clara a velha e o Parque Ver‐
de foram severamente a ngidos.
A visita fez‐se ao troço entre a ponte
de Santa Clara e a ponte Rainha

Santa Isabel e contou com acompa‐
nhamento técnico de alguns dos
responsáveis pela obra, nomeada‐
mente o Eng. Rios Vilela da CMC. In
loco, foi possível observar o proces‐
so de funcionamento e monitoriza‐
ção das dragas, a extração das arei‐
as, a qual decorre de forma con ‐
nua, mesmo durante o período no‐
turno. Foi visitado o estaleiro que
integra a zona de armazenamento
temporário da areia extraída

(localizada junto à ponte Rainha
Santa), onde é feita a decantação
da mistura areia/água bombada. A
areia é depois transportada em ca‐
mião, por via rodoviária, para as
zonas a reabilitar, localizadas a ju‐
sante do Açude‐Ponte, para enchi‐
mento dos fundões criados erosão
profunda (fundões), zona também
visitada.
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VISITAS DE ESTUDO
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VISITANTES


Visita de uma delegação da KELLER Europe ao DEC

No passado dia 25 de julho, uma delegação da empresa
K
E
(Emmanuel Carvajal, Łukasz Wackowski,
Rafał Sobociński, José Luiz Antunes), visitou o DEC, mais
precisamente a área de Geotecnia, com o obje vo de se
iden ﬁcarem possibilidades futuras de cooperação.

A visita iniciou com uma pas‐
sagem pelas instalações la‐
boratoriais, seguida de uma
reunião onde foram apre‐
sentados os temas de inves‐
gação em desenvolvimento
na Universidade de Coim‐
bra. A Keller Europe apre‐
sentou as áreas de atuação
da Keller, desde o projeto,
desenvolvimento de equipa‐
mento até à construção.
Foram apresentados os prin‐
cipais interesses de desen‐
volvimento e inovação, iden‐
ﬁcando‐se os pontos onde
as duas ins tuições podem
trabalhar em ar culação
com bene cio mútuo. Espe‐
ra‐se que este contacto inici‐
al se venha a traduzir em
efe vas colaborações futu‐
ras envolvendo a área de
Geotecnia do Departamento
de Engenharia Civil da Uni‐
versidade de Coimbra e a
Keller Europe.
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Atividades dos nossos estudantes

Pernil no espeto de ano, 6 julho
O ﬁm de mais um ano le vo
chegou ao DEC e com isso
chegou também o dia da tra‐
dicional festa de despedida,
com o pernil no espeto. Não
há melhor maneira de termi‐
nar mais uma época de exa‐
mes do que com convívio e
muita festa! Um evento orga‐
nizado em conjunto pelo Nú‐
cleo de Estudantes de Enge‐
nharia do Ambiente (NEEA) e
pelo Núcleo de Estudantes de
Engenharia Civil (NEEC), que
juntou docentes, estudantes

e funcionários do DEC e con‐
tou com boa comida e muita
animação. Com ajuda de mui‐
ta música e diver dos jogos,
esta tarde do ﬁnal de ano le ‐
vo decorreu mais uma vez
com um bom e salutar conví‐
vio entre todos .
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NEEA 2018/2019
NEEC 2018/2019

Receção aos novos alunos

Atividades dos nossos estudantes

A primeira semana para os novos
universitários começou com uma
breve visita ao Núcleo de Estu‐
dantes de Engenharia do Ambi‐
ente; tentou fazer‐se com que os
alunos entendessem um pouco
mais do conceito do Núcleo, co‐
nhecessem as diversas maneiras
que este tem de auxiliar e mo ‐
var os estudantes e também ser‐
viu para receberem os seus kits
de caloiro.
De seguida, foi a vez do departa‐
mento receber os novos estu‐
dantes; os caloiros ouviram algu‐
mas palavras dos Profs. Alfeu Sá
Marques e Nuno Simões
(coordenadores do MIEA), e do
Prof. Rui Simões (Sub‐Diretor do
DEC). Foi feita uma apresentação
do curso procurando esclarecer
dúvidas e também incen var os
novos estudantes a trabalhar e
esforçarem‐se con nuamente,
em prol do sucesso e bom per‐
curso académico na universida‐
de.
No dia 19 de setembro, quarta‐
feira, deram‐se as boas vindas
aos caloiros com uma febrada de

receção, organizada pelos dois
núcleos do DEC, o núcleo dos
Estudantes de Engenharia do
Ambiente e o núcleo dos Estu‐
dantes de Engenharia Civil. Com
este evento pretendeu‐se aco‐
lher os novos alunos e promover
o convívio, quer entre eles, quer
com os colegas de curso mais
velhos.
Na quinta‐feira os núcleos dos
vários departamentos do Pólo II
organizaram o evento do Mega‐
convívio Pólo II, do qual os mais
jovens alunos não ﬁcaram de
fora. O convívio contou com mui‐
ta música, diversão e foi mais
uma maneira de ambientar os
caloiros.
Na segunda semana de aulas o
núcleo organizou uma visita à
torre da Cabra localizada no ter‐
reiro do Paço das Escolas e à
Associação Académica de Coim‐
bra, com o intuito de que os alu‐
nos ﬁcassem a conhecer um
pouco mais da Academia.
NEEA 2018/2019
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


Fire_Improv_ColdFSteel – Innovative Constructive Solutions and Fire Design Models for Cold-Formed Steel Members of Enhanced Fire Behaviour
PRINCIPAL INVESTIGATOr: Luís Miguel S. Laím
MEMBERS: Luís Simões da Silva, Aldina Santiago, Rui Simões
BUDGET: Global: 239.000,59€ / UC: 227.445,91€
ID: POCI‐01‐0145‐FEDER‐031435
FUNDING ENTITY: P2020 & FCT
PRINCIPAL CONTRACTOR: University of Coimbra
PARTNERS: PERFISA – Fábrica de Perfis Metálicos S.A.
DURATION: From 26/07/2018 to 25/07/2021

O

:

Providing ﬁre safety for steel buildings is a vital part that should start at the
design phase. There are inadequate ﬁre design guidelines for cold‐formed
steel (CFS) members. One of the greatest advantages of CFS members is that
they can be easily shaped and sized to meet any par cular design require‐
ment. Due to highly non‐linear stress–strain rela onships of CFS at high tem‐
peratures in ﬁre and due to the loss of rigidity of s ﬀeners, these sec ons are
very sensi ve to buckling phenomena. Therefore, the main objec ves of this
research project are:
 to develop innova ve CFS solu ons with enhanced ﬁre resistance;
 to create an analy cal methodology for ﬁre modelling of CFS members;
 to improve the exis ng ﬁre design codes for calcula ng the ﬁre respon‐

se of such members, facilita ng designers to apply the design methods
without the need of using advanced calcula on tools.
Experimental set-up
For CFS members

Experimental set-up
For case study
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


NanoFire – Thermal and mechanical behavior of Nano Cements and
their application in Steel Construction as Fire Protection
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Aldina Santiago
MEMBERS: H. Craveiro, L. Simões da Silva, R. Simões, A. Shahbazian, A. Por‐
tugal, L. Durães, P. Simões, A. Ramalho, P. Antunes
BUDGET: GLOBAL: 237.972,78€ / UC: 237.972,78€
ID: POCI‐01‐0145‐FEDER‐031850
FUNDING ENTITY: COMPETE2020 / FCT
PRINCIPAL CONTRACTOR: University of Coimbra
DURATION: From 26/07/2018 to 25/07/2021

O

:

Nano materials have many advantages and can make
signiﬁcant contribu ons to thermal proper es of ce‐
ment. The nano cement has the poten al to create a
new standard in ﬁre protec on engineering and can be
used as a tough, durable and high temperature coa ng.

studies. A er preparing nanopar cles and combine
them with cement, thermal proper es of nano cement
will be studied. Then, it will be used as a protec on and
encase the steel I sec ons.

Finally, performance‐based ﬁre design method will be
Therefore, a novel and comprehensive research will be proposed which will help structural engineers to deter‐
pursued to check applicability of using nano cements as mine thickness and ﬁre resistance rate of steel members.
ﬁre protec on by performing numerical, experimental
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


GF SEISMIC – Structural Glass Facades Subjected to Seismic Load

P

I

M

: Carlos Rebelo, Constança Rigueiro, Rui Simões

B

: Sandra Jordão

: Global: 225.977,12€ /UC: 191.889,30€

ID: POCI‐01‐0145‐FEDER‐032539
F

O

E

: COMPETE2020 / FCT

P

C

: University of Coimbra

D

: From 26/07/2018 to 25/07/2021

:

Structural Glass facades correspond to a commonly used typology, but which may be quite suscep ble to the seis‐
mic ac on. Present code provisions do not cover all necessary aspects of this topic, and, as a consequence the
industry of this sector pays a signiﬁca ve tool. The present project aims at contribu ng to tackle this predicament
by preparing tailored design formula on, construc ve guidelines and also retroﬁ ng recommenda ons for the
structures already built. The approach will encompass the prepara on of new analy cal design formula on duly
validated by numerical models calibrated with full scale experimental results.
The focus of the project will be bolted facades, which are the most aﬀected by the seismic ac on. The parametric
varia on will encompass the type of bolt, lamina on interlayer whole insula on and the posi on of the bolt in the
façade panel. Full scale models of a sector of a structural façade will be considered, as well as small scale models,
to study local phenomena.
Finally, performance‐based ﬁre design method will be proposed which will help structural engineers to determine
thickness and ﬁre resistance rate of steel members

Bolted glass facade: seismic damage
Small scale joint
model

Full scale joint model
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


Tyre4BuildIns – Recycled tyre rubber resin-bonded for building insulation
systems towards energy efficiency
P

I

: Paulo Santos

M
: Luísa Durães, António Portugal, Aldina San ago, Andreia Pereira, Diogo
Mateus, Helena Gervásio, Helena Gil, Patrícia Alves
B

:G

: : 238.259,42€ /UC: 202 520,51€

ID: POCI‐01‐0145‐FEDER‐032061
F

O

E

: COMPETE2020 / FCT

P

C

: University of Coimbra

D

: From 26/07/2018 to 25/07/2021

:

This research project intends to develop a new cost‐eﬀec ve eco‐friendly thermal insula on material, that will be
used mainly, but not exclusively, as a thermal break in LSF building structures.
The main idea is to take advantage of recycled tyre rubber as a main raw‐material and mixed it with an advanced
state of the art material within a resin‐bonded composite. It is planned to evaluate and op mize the performance
of this new composite insula on at material level and building elements level (e.g. walls) in order take maximum
thermal and acous c advantage of it. It will be also assessed its environmen‐
tal impacts and costs from a life cycle perspec ve. Therefore, the team aims
to merge eﬀorts in order to:
1. Develop a new eco‐friendly and cost‐eﬀec ve insula on composite
material based on recycled tyre rubber and aerogel materials;
2. Evaluate and op mize the performance of this new composite insu‐
la on material by characterizing its proper es (hygrothermal, acous‐
c, ﬁre reac on, mechanical resistance and durability);
3. Op mize the use of the new insula on material in building elements
(e.g. walls) in order take maximum advantage of it regarding thermal
and acous c performance, and;
4. Assess the environmental impacts and cost of this new insula on
material from a life cycle perspec ve.
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


CyclicSSRF – Cyclic behaviour of soils reinforced with steel fibers
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Luis Lemos
MEMBROS: Paulo da Venda Oliveira, António Alberto Correia, António Pe‐
dro, Paulo Pinto
BUDGET: GLOBAL: 239.905,04€ / UC: 239.905,04€
ID: POCI‐01‐0145‐FEDER‐028382
FUNDING ENTITY: COMPETE2020 / FCT
PRINCIPAL CONTRACTOR: University of Coimbra
DURATION: From 26/07/2018 to 25/07/2021

O

:

This research studies the eﬀect of
cyclic loading on the behaviour of a
stabilised soil reinforced with ﬁbres
(SSRF). The proposal is characteri‐

sed by a signiﬁcant aspect of sustai‐
nability and may be considered en‐
vironmentally friendly since it
a empts:

i) To reduce the use of raw materi‐
als and energy consump on, since
the binder‐soil mixture is performed
in situ.
ii) To incorporate industrial sub‐
products in the binder composi on
such as ﬂy ash, blast furnace granu‐
lated slag, etc.
iii) To replace commercial ﬁbres by
natural ﬁbres and/or ﬁbres obtained
from re‐used materials (screws, tyre
wire, etc.).
The objec ve of this proposal can
be summarised in two major goals.
The ﬁrst is the deﬁni on of a con‐
ceptual model, based on a compre‐
hensive laboratory test programme,
for SSRF when subjected to cyclic
loading. The second, is to develop
and launch a new so ware that in‐
corporates cons tu ve models to
design SSRF earth structures subjec‐
ted to general loading – either sta c
or dynamic.
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NOVOS PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO


ISY-AIR: An integrated system for urban scale air quality assessment and
forescast
PRINCIPAL INVESTIGATOR: Oxana Tchepel
MEMBROS DA UC: António Pais Antunes, Daniela Dias, Noela de Pina
BUDGET: GLOBAL 91.537,00€ / UC: 44.240,00
ID: MIT‐EXPL/IRA/0023/2017
FUNDING ENTITy: PIDDAC MIT Portugal
PRINCIPAL CONTRACTOR: University of Coimbra
DURATION: From 01/09/2018 to 31/08/2019

ric modelling and to evaluate their applicability to
OBJECTIVES:
urban scale air pollu on forecast;
The ISY‐AIR project is addressing a mul disciplinary re‐
search in the ﬁeld of atmospheric pollu on in a com‐  To integrate transporta on‐emission‐dispersion mo‐
plex urban environment. This research is focused on
delling in order to improve characteriza on of the
atmospheric aerosols, including their sources
most relevant anthropogenic pollu on sources in the
(anthropogenic/natural), concentra on (mass and num‐
urban environment;
ber) and size distribu on. The main objec ves of the  To improve characteriza on of urban aerosol num‐
project are:
ber and size distribu on emphasizing on anthropo‐
genic and natural sources relevant in the Atlan c
 To explore currently available global/regional scale
Region;
services based on Earth observa ons and Atmosphe‐
 To develop a prototype of new web‐based service

for air quality forecast at urban scale applied to the
study area (Coimbra).
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Celestino Flórido Quaresma
Engenheiro Civil
Nascido em 1942 em Louredo, V. N. Poiares, é Presidente do NMC ‐ Na o‐
nal Monitoring Commi ee, e do NRC – Na onal Register Commi ee, da FEANi
em Portugal. É Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros (OE), foi Pre‐
sidente do Conselho Dire vo da OE ‐ Região Centro e foi Membro do Conselho
Dire vo Nacional da OE . Foi docente do DEC entre 1973 e 1998.
Porque decidiu estudar Engenharia
Civil? Como era tirar um curso superior naquela altura? Teve algum
professor que o tivesse marcado em
especial?
Bem! Depois de nascer, até aos seis
anos, eu era completamente analfa‐
beto! Comecei em 1948 a aprender
e a usar os números e as letras. Fui‐
me entusiasmando até que a ngi
um gosto especial pela Matemá ca.
Fui explorando tudo o que, nessa
época, havia sobre Matemá ca re‐
crea va. A Matemá ca era para
mim o que hoje a informá ca é para
os jovens. Queria um curso onde
aplicasse a Matemá ca. Inscrevi‐me
em Engenharia Electrotécnica. Tive
nota muito elevada em Química Ge‐
ral e, entusiasmado, mudei para
Química. Fiz textos de apoio de Quí‐
mica Geral com as aulas do Prof.
Pinto Coelho, que foram usados em
cerca de duas décadas nas universi‐
dades de Coimbra e Lourenço Mar‐

Estudante às segundas, terças e quintas
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ques. Com isto perdi um ano porque
acabei por mudar deﬁni vamente
para Engenharia Civil (estávamos em
1963) que, não era muito procurado
(em Coimbra havia apenas os Prepa‐
ratórios nas Ciências de base). Nesse
tempo não era nada fácil rar um
curso superior e, muito menos Enge‐
nharia ou Medicina, que exigiam 6
anos na Universidade. Aconteceu
que o meu pai, empreiteiro, teve um
processo de falência. Herdei dívidas
e ve que trabalhar. Fui Professor
no Externato Príncipe das Beiras em
Penacova. Era professor a tempo
inteiro nas quartas, sextas e sábados
e era estudante nos outros dias. Era
obrigatório ir às aulas. Chumbava‐se
por faltas. Tinha de conseguir com‐
pa bilizar horários e tempo para
estudar e ser professor. Ensinei Ma‐
temá ca e Físico‐Químicas nos an ‐
gos 4º e 5º anos do Liceu. Tive muito
sucesso como professor. Comecei a
dar aulas com 20 anos. Ainda hoje se

fala nas aulas que eu dava a alunos
da minha idade. Quando fui para a
FEUP, con nuei a ser professor à
noite na Escola Industrial de V. N. de
Gaia e estudante de Engenharia Ci‐
vil, na FEUP, durante o dia. Acabei o
curso em 1968.
Recordo Maria do Carmo Simões, a
professora da Instrução Primária
que foi o alicerce da minha forma‐
ção. Recordo, no secundário, a pro‐
fessora de Filosoﬁa que aos meus 17
anos me ensinou a pensar. Recordo,
na Universidade de Coimbra, o Pro‐
fessor Luís Albuquerque, como Ho‐
mem de cultura que me fez compre‐
ender que a Matemá ca é um meio
mas não é um ﬁm em si. Aprendi a
olhar de outra forma para a cultura
geral. Recordo também o Professor
Joaquim Ribeiro Sarmento da FEUP,

Último ano na FEUP

Professor de Matemática, Física e
Química nas quartas, sextas e sábados

professor de Resistência de Materi‐
ais e de Betão Armado e Pré‐
Esforçado. Faleceu recentemente
com 101 anos. Com quase cem anos
preocupava‐se com toda a espécie
de assuntos que estudava a fundo.
Com ele, os estudantes ganhavam a
mentalidade e o “feeling” de Enge‐
nheiro. Fiz com ele um relaciona‐
mento de amizade. Ligava‐me algu‐
mas vezes para falar longamente
sobre vários assuntos, incluindo
literatura e poesia.
Ao longo de uma parte importante
da sua vida acumulou a atividade
liberal com a universitária (foi docente no DEC e na Universidade
de Aveiro). Como foi conciliar essas
funções? Qual a obra que teve a
oportunidade de conceber e que
mais marcou a sua carreira profissional?
O exercício simultâneo de duas a ‐
vidades começou logo quando, com
18/19 anos publiquei os textos de
Química Geral .

Almoço de reunião de curso em 1992, declamando o poema épico “Os Civilíadas” perante os
colegas e os professores da FEUP

Visita de estudo de estudantes à obra do Túnel da Cruz da Areia em Leiria, projecto da
nossa equipe

Depois, com a necessidade que ve
de ser, ao mesmo tempo, Estudante
e Professor habituei‐me a gerir o
tempo e nunca mais perdi o gosto e
o hábito de ter duas ac vidades
diferentes em simultâneo. Es ve na
guerra colonial na Guiné de 1970 a
1972 e fui simultaneamente profes‐
sor na Escola Industrial de Bissau.
Recebi um louvor do Comandante
Chefe General António de Spínola
que deu direito a que as propinas
universitárias dos meus ﬁlhos fos‐
sem pagas pelo Exército. Foi o que
aconteceu quando tardiamente fui
informado disso. Quando regressei,
es ve um ano na SeteNave em Se‐
túbal . Conheci o Professor Enge‐
nheiro Laginha Seraﬁm que me per‐
guntou se queria vir para Coimbra
para Assistente no Curso de Enge‐
nharia Civil. Aceitei, entusiasmado,
até porque sou do distrito, e vim
em Março de 1973 com o obje vo
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de seguir a carreira universitária. Mas, com o vinte e cinco
de Abril de 1974, chegou a estar em dúvida a sobrevivência
do DEC/FCTUC. No País e na Universidade de Coimbra em
par cular, foi uma loucura e uma experiência inolvidável.
Estando a ver as coisas muito di ceis, resolvi trabalhar, em
simultâneo, como Engenheiro na ﬁrma Solum Construções
de Coimbra, Lda. Fui autor do projeto e direção de obra da
quase totalidade do património construído na SOLUM.
Na loucura daqueles tempos, o Prof Laginha Seraﬁm, mes‐
mo sendo um homem de esquerda, foi saneado e acabei
por ﬁcar responsável pela Resistência de Materiais, ajudado
pelo colega Joaquim Dinis Vieira, excecional amigo, que já
não está entre nós. O Professor Laginha foi reintegrado em
1979/80.
Sempre como professor convidado, e já fora da empresa
Solum, acabei por abrir um Escritório de Estudos e Projetos
de Engenharia, que fechou com a crise de 2011.
Ainda como Professor Auxiliar Convidado e, depois, como
Associado fui, em 1998, em exclusividade, para a Universi‐
dade de AVEIRO.
Entretanto fui incitado a concorrer pela oposição a Presi‐
dente do Conselho Dire vo da OE na Região Centro. Pensa‐
va que perdia porque a oposição nunca nha ganho. Pedi a
aposentação na Universidade. Ganhei por 14 votos. Tinha
62 anos. Custou‐me muito deixar o ambiente excecional
que nha na Universidade de Aveiro. Os alunos, hoje cole‐
gas e amigos, ﬁzeram‐me uma festa surpresa com a úl ma
lição e ofereceram‐me um relógio com símbolos ligados à
Engenharia Civil. Foi uma experiência inesquecível. Tanho lá
muito boas Amizades.
Na OE/Centro, organizaram‐se, no meu primeiro mandato,
três inesquecíveis viagens à China profunda. Em contacto
via email com o Presidente de uma Agência Chinesa que eu
conheci em Xangai quando da entrega, em 2004, ao Enge‐
nheiro Segadães Tavares, do Prémio IABSE – Interna onal
Associa on of Brifdges and Structural Engineering, o colega

Aplicação de chapas de punçoamento

Laje de cobertura de capela ligada apenas
por chapas metálicas na sua periferia

Grupo OE – Pequim 2005

João d’Orey, diretor execu vo da
OE/Centro, organizou tudo em 2005,
com êxito inexcedível. Foram 100
pessoas (membros da OE e famílias)
à China durante cerca de 22 dias a
preço inacreditável hoje em dia. Em
2006 e 2007 repe u‐se esta viagem.
Esta foi primeira viagem de um gru‐
po europeu à China. Tudo organiza‐
do por uma empresa chinesa.

“

Tive sempre tendência para
introduzir técnicas novas
nos projectos de estruturas
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”

Na minha a vidade como engenhei‐
ro, ve sempre a colaboração de
excecionais estagiários provenientes
do DEC/FCTUC. Sempre com essa
colaboração, ﬁzemos projetos inte‐
ressantes com inovações arrojadas e
sempre cria vas. Foram muitos. Não
vale a pena e é di cil detalhar. Como
intervenção importante reﬁro a co‐
ordenação da equipe mul discipli‐
nar de engenharia e economia para
deﬁnir o Estudo Prévio da Ponte Eu‐
ropa em Coimbra. Foi um “sonho”
inicialmente encomendado a esta

equipe pelo então Presidente da
Câmara Municipal Manuel Machado,
no seu primeiro mandato. O projeto
foi con nuado pela equipe do pro‐
fessor António Reis do IST.

“

Ando sempre bem disposto.
Costumo dizer que quero
viver até aos 120 anos e que
se for antes será contrariado!

Tive sempre tendência para introdu‐
zir técnicas novas nos projetos de
estruturas. Foi assim a complexa
intervenção na CELBI na Figueira da
Foz. Foi assim o uso de lajes fungi‐
da. Foi assim a ideia de introduzir
formes em edi cios de andares. Foi
chapas metálicas para absorver as
assim com as novas soluções estru‐
tensões do punçoamento em lajes
turais no Edi cio das Galerias Aveni‐
fungiformes. Foi assim a introdução
de chapas metálicas para apoios
pontuais de coberturas de betão
armado, como na capela do Lar de
idosos de Tomar. Foi assim conse‐
guir grandes vãos à custa de rantes
em apoios de suspensão em vez de
pilares como no edi cio Cristal‐Mar
em Buarcos e no Lar das Irmãs Repa‐
radoras de N. Sra das Dores em Fá ‐
ma.

”

Com o amigo Faísca

O dia de aniversário é um dia especial para si? Cultiva um espirito jovem e positivo, referindo que quer
durar, pelo menos, até aos 100… Se
pudesse, a que ano gostaria de voltar? O que é que ainda não teve
oportunidade de fazer e gostava de
ter feito?
O dia de aniversário é um dia normal
para mim. Os meus familiares e ami‐
gos é que me acarinham mais nesse
dia. Essa é que é a diferença.
Acho que estou sa sfeito com o
tempo que já vivi.
Esforço‐me (isso treina‐se!) por an‐
dar sempre bem disposto. Pra co
Yoga. Costumo dizer que quero viver
até aos 120 anos e que se for antes
será contrariado!

No ASHRAMA YOGA COIMBRA

Não tenho o hábito de pensar no
passado. Procuro viver intensamen‐
te o dia a dia com programação ape‐
nas para os poucos dias seguintes.
Não me preocupo com o futuro. Vou
analisando as realidades à medida
que elas vão acontecendo.
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Foi o palestrante da III Lição Laginha Serafim (ver DEC Notícias 2008
1T), e foi com enorme prazer que
recebemos os seus ensinamentos,
fruto da rica experiência de vida,
mas também nos revelou algumas
preocupações com o futuro. De
tudo, o que verdadeiramente o preocupa mais na realidade Portuguesa? Tem dois filhos, ambos Engenheiros Civis. Como se sente por
terem enveredado pela Engenharia
Civil?
A minha intervenção na III Lição La‐
ginha Seraﬁm foi das vivências mais
gra ﬁcantes da minha vida.
Sou um o mista incorrigível e, as‐
sim, estou muito conﬁante na Juven‐
tude e no seu futuro. Parece‐me
mais importante pensarmos no futu‐
ro da vida neste Planeta do que par‐
cularmente num pequena parcela
dele.
Quanto aos meus ﬁlhos têm a vida
que procuraram. Lutam pela vida
como qualquer pessoa. A minha
mulher, eles e os meus quatro netos
são, naturalmente, o meu apoio e a
minha mo vação de vida.
Sente-se uma pessoa realizada? Arrepende-se de alguma decisão que
tenha tomado? algum período menos feliz? Mais feliz? Algum projeto

em que se tenha envolvido que anos. A energia que dele emanou
tenha sido especialmente desafian- para todos os que o ouviram e que o
leram inﬂuenciou a minha maneira
te?
de estar na vida.
Todos temos, na vida, um pouco
disso tudo. Com intensidade digna Como surgiu e quando, a sua ligade ser referida não tenho nada para ção ativa à OE? Quando se comeme arrepender. Considero‐me um çou a interessar e a envolver na teprivilegiado. Para mim, a felicidade é mática da avaliação e acreditação
“não ser feliz” sem que isso nos in‐
dos planos de estudo, do reconhecomode. Gosto muito da minha Fa‐
cimento do grau de engenheiro? O
mília e essa é mesmo a minha maior
que tem sido mais motivante?
riqueza. Já fui ví ma de doenças que
costumam matar e de outras muito Como já disse, em 2004, ganhei as
incómodas mas tenho‐as vencido eleições para Presidente do Conse‐
com o inexcedível apoio da minha lho Dire vo Regional da Zona Centro
mulher, da restante Família, dos da OE. Por inerência ﬁz parte do
Amigos e da Medicina. Sou um sor‐ Conselho Dire vo Nacional da OE
tudo! Levo a vida a rir mas sempre sob a Presidência do Bastonário Fer‐
atento durante as gargalhadas. Amo nando Santo, de quem fui adversário
profundamente a vida e as coisas nas eleições mas que hoje é um bom
boas que ela tem. Estou sa sfeito amigo. Recordo com saudade a
com a vida mas não estou realizado. grande referência de cidadão que foi
Gostaria de fazer muitas coisas mas para nós o Engenheiro Adolfo Ro‐
sei que o tempo não me vai deixar. que, então Presidente da Mesa da
Convivi com pessoas excecionais Assembleia Regional do Centro da
com quem aprendi muito e que in‐ OE. O anﬁteatro Adolfo Roque per‐
ﬂuenciaram a minha personalidade. petua o seu nome na OE.
Foram e são o meu modelo. Procuro
Em 2008, fui indicado pela OE para
seguir esses modelos. Mesmo não
fazer parte do EMC/FEANI ‐ Europe‐
os conseguindo a ngir, procuro se‐
an Monitoring Commi ee da FEANI
guir esse caminho. Exempliﬁco, co‐
com sede em Bruxelas. Trata‐se de
mo excecional, a ﬁgura do Dr. Antó‐
um Comité de 15 membros, um de
nio Arnaut, criador do Serviço Nacio‐
cada Nacionalidade, que analisa e
nal de Saúde. É ca, cultural e social‐
aprova os Planos de Estudo de Enge‐
mente, foi a Personalidade que mais
nharia de todas as Escolas Superio‐
admirei. Conheci‐o bem durante uns

“

Levo a vida a rir mas sempre
atento durante as gargalhadas. Amo profundamente a
vida e as coisas boas que ela
tem. Estou satisfeito com a
vida mas não estou realizado

”

Tomada de posse do 2º mandato, em
2007, como Presidente do CDRC/OE
perante Adolfo Roque, Presidente da
Mesa da Assembleia Regional
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cia de Portugal? Em que medida os
vários países são obrigados a fomentar/cumprir as deliberações?

Reunião do EMC –European Monitoring Committee – Bruxelas 2014

res dos 33 países da área da FEANI
que vai para além do próprio Espaço
Europeu. Também atribui o tulo de
Euring (Engenheiro Europeu). Atribui
ainda o Engineering Card (Cartão de
Engenheiro Europeu). Es ve nessa
função durante dois mandatos de 3
anos, até Outubro de 2014. Fiz algu‐
mas boas amizades, que mantenho
por essa Europa fora.

acredita on of Engineering Educa ‐
on para atribuir o Selo de Qualida‐
de EURACE semelhante ao Selo de
Qualidade do Acordo de Washington
dos Estados Unidos da América.
Acontece que a OE nesse tempo já
nha uma larga experiência na acre‐
ditação de cursos de Engenharia,
que foram organizados com base na
experiência do “Washington Ac‐
cord”. O Prof Engenheiro Sebas ão
Feyo de Azevedo, ex‐reitor da Uni‐
versidade do Porto, grande amigo e
então Vice presidente da OE foi um
dos fundadores da ENAEE que inici‐
ou então o processo EURACE na Eu‐
ropa. Dada a experiência em acredi‐
tações que a OE já nha, Portugal foi
dos primeiros países em que a ENA‐
EE delegou a competência de atri‐
buir o selo EURACE. É o CAQ ‐ Con‐
selho de Admissão e Qualiﬁcação
da OE que tem essa missão. Os júris
para a análise dos Planos de Estudo
são cons tuídos por três ou quatro
elementos sendo obrigatoriamente
pelo menos um engenheiro não liga‐
do ao ensino e o Presidente costuma
ser um dos dois membros do CAQ
dessa especialidade.

Em 2016, porque esse Comité estava
sem capacidade para tanto trabalho,
a nova Presidência (agora de um
Português – Prof Engenheiro José
Vieira da U. Minho) entendeu, e
bem, ter em cada país membro um
NMC com poderes delegados para
aprovar nesse país os Planos de Es‐
tudo a incluir na base de dados FEA‐
NI/INDEX e um NRC com poderes
delegados para emi r o Engineering
Card aos Engenheiros desse país.
Este cartão de Engenheiro Europeu
está ligado a uma base de dados que
é o curriculum cer ﬁcado pelo NRC
e é par cularmente importante para
quem trabalha fora de Portugal. Co‐
mo eu nha a experiência de dois
mandatos do EMC em Bruxelas, fui
indicado para presidir em Portugal a
esses dois comités.
A representação Portuguesa nestes
Em 2008 nasce, também, na Europa trabalhos, é importante relativamena ENAEE – European Network for te aos outros países? Qual a influên-

Portugal e a OE em par cular, com a
sua experiência na Acreditação, é
dos membros da FEANI mais avança‐
dos na organização e no conheci‐
mento do que se passa com a gene‐
ralidade dos cursos de Engenharia.
Com alguns países como a Irlanda,
está na vanguarda do que se está a
organizar no que respeita à Forma‐
ção Con nua (CPD ‐ Con nuing Pro‐
fessional Development) e ao sistema
de créditos que está em estudo nes‐
se processo. O Presidente Geral da
FEANI, já em segundo mandato, é
Português.
As Escolas Superiores de Engenharia
dos países membros, para cer ﬁcar
aos empregadores a qualidade dos
seus diplomados, têm todo o inte‐
resse em que os seus Planos de es‐
tudo façam parte da base de dados
FEANI/INDEX.
Já este ano, foi decidido juntar as
duas bases de dados: Cursos com o
selo Eurace e cursos incluídos no
FEANI/INDEX. Trata‐se da EEED –
European Engineering Educa on
Database.
Ao longo da sua vida decerto, mas
principalmente nos últimos anos,
como representante Português nos
comités internacionais, teve oportunidade de conhecer a realidade
internacional no que diz respeito à
prática da Engenharia Civil e à indústria da construção. Como a
compara com a realidade nacional?
No que respeita à prá ca da Cons‐
trução não me pronuncio porque
não tenho dados para poder emi r
opinião. No entanto, a Indústria da
construção tem que ver com as ne‐
cessidades e carências de cada país
no que respeita ao parque habitacio‐
nal e às obras públicas e, também,
com a capacidade ﬁnanceira para
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realizar as obras. A construção é, só. Ser Engenheiro é ser
obviamente, mais notória e necessá‐ toda a vida estudante de
ria nos países em desenvolvimento. Engenharia.
O pico desse gráﬁco, na Europa há
muito que terminou e em Portugal
está a terminar. Na Europa há é que
beneﬁciar e conservar o Património
ediﬁcado. Na África, por exemplo, a
construção começa a estar numa
curva bastante ascendente.
No que respeita à formação em En‐
genharia Civil estamos ao nível do
melhor do mundo. A Prá ca da En‐
genharia Civil costuma destacar‐se
pela visibilidade e importância da
obra projetada e, por razões óbvias,
isso vai acontecendo nos países ricos
como a grande China ou o pequeno
Dubhai.
Que conselhos pode aqui deixar
aos jovens e não tão jovens Engenheiros Civis?
Hoje, a formação em Engenharia
tem que fomentar a capacidade de
inovação. Mas a inovação tecnológi‐
ca não é uma mera aplicação da ci‐
ência. Ela precisa não apenas do co‐
nhecimento cien ﬁco, mas das pró‐
prias tecnologias já existentes que
os engenheiros têm de conhecer e
dos aspetos económicos e comerci‐
ais. A ciência, só por si, não faz pro‐
gredir a inovação.
As técnicas e os modos de trabalhar
desatualizam‐se com facilidade. Va‐
riam no espaço e no tempo. Os co‐
nhecimentos e a formação cien ﬁca
de base, esses não se desatualizam.
É com esse “background” que se faz
inovação, que se concebem novas
técnicas, novas soluções e novos
métodos.
Por isso, é preciso mentalizar, desde
bem cedo, o jovem engenheiro para
uma con nua a tude e capacidade
de permanente aprendizagem. Na
Universidade aprende‐se a apren‐
der. Ninguém se forma de uma vez
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“

No que respeita à formação em Engenharia Civil estamos ao nível do melhor
do mundo. A Prática da Engenharia Civil costuma destacar-se pela visibilidade e importância da obra projetada...

Fazer engenharia é inovar.
Inovar é fazer melhor, em
menor tempo e com me‐
nor custo. Em projeto ou
em obra cada caso é um
caso. É sempre preciso
criar soluções novas. E
não falo apenas na inovação tecno‐
lógica. Falo também na inovação na
gestão e nas relações de trabalho.

”

ção tem que ser consequência da
vossa formação e da vossa cultura.
Essa ambição tem de vos levar a su‐
bir a fasquia da qualidade. Tem de
vos levar ao nível do melhor no es‐
paço global! O futuro está a dar‐vos
uma dimensão que vos permite
atuar em qualquer parte do mundo.
Hoje tem de ser esse o vosso hori‐
zonte.

No século passado, insis u‐se exclu‐
sivamente na formação cien ﬁca de
base e na formação técnica. Era o
necessário para se ser engenheiro.
Mas não era suﬁciente, porque à
maior parte deles faltou a cultura
geral. E essa tem sido uma crí ca
apontada aos engenheiros pela co‐ Sendo gestor do seu tempo, como
munidade. Aos estudantes e aos o faz? tem algum hobby? Pode-nos
colegas mais jovens, eu quero deixar dizer se é o engenheiro que escreve
uma mensagem de conﬁança e o ‐ aqueles contos magníficos com que
mismo. Com a formação de base a OE nos brinda em cada Natal?
que levam de um mestrado integra‐
Gosto de escrever sobre temas de
do, com a excelência exigida nas bo‐
opinião e de reﬂexão. Desde há al‐
as Escolas de Engenharia, não te‐
guns anos, tenho publicado em al‐
nham qualquer receio de encarar a
guns jornais, ar gos de opinião so‐
proﬁssão de engenheiro civil qual‐
bre diversos assuntos. Também gos‐
quer que seja a área de atuação.
to de produzir alguma poesia mas
Mas não queiram ser só engenhei‐
para mim mesmo. Gosto ainda de
ros! Aprendam a gostar de música,
me diver r, para os amigos, com
das artes plás cas, da literatura, da
poemas sa ricos e humorís cos.
poesia, do teatro, do cinema, do
Gosto de dizer poemas dos grandes
desporto e da informação do que se
poetas portugueses e não só. Tenho
passa no mundo. Cul vem‐se! Um
tomado parte a va em Sessões pú‐
engenheiro que só sabe engenharia
blicas de poesia. Lembro aqui o poe‐
nem engenharia sabe! Sejam ambici‐
ma “ODE ao DEC” que eu compus e
osos! Mas sejam pacientes, porque
declamei em Julho de 1998, a bordo
os êxitos não se conseguem de um
do Basóﬁas, quando Seabra Santos e
dia para o outro! Não tenham medo
Lusitano dos Santos foram para vice‐
de tomar decisões. Em face de um
reitores.
problema, é pior não decidir com
medo de errar. É com os erros que
se aprende. Só não erra
quem não decide. Deﬁ‐
Não tenham medo de tomar decinam obje vos ambiciosos
sões. Em face de um problema é
e atuem nesse sen do
pior não decidir com medo de
com a conﬁança de que
esses obje vos vão ser
errar
a ngidos. A vossa ambi‐

“

”

ODE AO DEC

Mesa da Assembleia da Freguesia de Arrifana

Já muitos verões, em vão, eram passados
Por cá se esperando sempre, anos melhores,
Bons alunos em “Profes” transformados,
Apenas mestres uns, outros doutores.
Mas foram dois, um dia, convidados
p’ra ﬁcarem a ser quasi reitores.
Naquele tempo,
o reitor Rebelo,
visitando o hidráulico canal
quedou‐se a vê‐lo
e, com a voz muito formal,

Quanto aos contos que refere, não sou eu o autor deles.
Começaram a ser publicados na IE da Ordem dos Enge‐
nheiros da Região Centro quando eu fui Presidente do seu
Conselho Dire vo e daí essa confusão.
Foi a qualidade e o nível desses contos que levou o CDRC/
OE de então a acarinhar e incen var a produção literária
de um colega nosso, também Professor Universitário. E
con nuamos a ler esses contos.
Tem algum episódio marcante na sua vida que possa partilhar connosco?
Como qualquer pessoa tenho episódios marcantes na vida.
Uns muito posi vos outros muito nega vos. Mas são tan‐
tos que acho melhor não os referir. Por exemplo, fui eleito
Presidente da Mesa da Assembleia da Freguesia de Arrifa‐
na de onde sou natural. Faltava‐me esta função no Curri‐
culum! Mas em convívio, ao vivo, é que dá para contar
episódios.

às águas, disse:
‐ Abracadabra!
‐ A água que se abra!
‐ Faça‐se um vice!
‐ Escolhido entre tantos,
Fernando Seabra Santos,
vice serás tu!
‐ Quero também um PRO ‐ P.R.O.
mas vou buscá‐lo ao PRU ‐ P.R.U.!
Naquele tempo
disse o Reitor em voz viril:
‐ Deixai vir a mim os de Civil,
gente da Água e do Planeamento!
Tragam aquele Departamento
para os meus pés!
E disse ainda:
‐Mas ﬁcai lá com o Moisés
e co’ a Lucinda!
Inves ga Lusitano, inves ga

Que pergunta ficou por fazer e que teria dado uma perspetiva diferente ou mais esclarecedora sobre si?

e manda massa p’ro teu Departamento
pera que, depois, com tanto invento,

Penso que me ﬁzeram perguntas em número mais do que

e de mansinho,
à Hidráulica do Seabra, Baco diga

suﬁciente!
Mas dentro da simpa a, do entusiasmo e da vaidade que
me deu responder a esta entrevista foi para mim um gran‐
de privilégio tentar responder, da maneira mais informal,
ao que me perguntaram.
Tenho muita saudade e orgulho dos tempos que passei no
DEC/FCTUC e nas Amizades que aí conservo.
Bem Hajam todos!

que das águas do Mondego faça vinho
ou geropiga!

“

Que se abra a Faculdade!
Que se abra a Engenharia!

Com a formação de base que levam de um mestrado integrado, com a excelência exigida nas boas
Escolas de Engenharia, não tenham qualquer receio
de encarar a profissão de engenheiro civil qualquer
que seja a área de atuação. Mas não queiram ser só
engenheiros! … Cultivem-se!

”

Não queremos ditadura!
Queremos abertura!
Que tudo se abra!
Que se abra a Universidade!
Que se abra a Reitoria!

E a Geograﬁa!
Com tudo aberto
será, de certo,
realizado
o projectado
e o sonhado!

Celes no Quaresma
COIMBRA, 16/julho/1998
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29 e 30 de novembro 2018, Coimbra
www.albrasci.org/6JORNINC/

3rd Interna onal Conference on Recent Advances in Nonlinear Models‐
design, Resilience and Rehabilita on of Structures (CoRASS2019)
16 a 18 de outubro 2019, Coimbra
Www.corass2019.dec.uc.pt

CSS9 – 9th ECCS‐AISC Interna onal Workshop on Connec ons
02 a 04 de junho 2020, Coimbra

Encontros Científicos
no DEC

6as Jornadas de Segurança aos Incêndios Urbanos (6JORNINC) 1as Jorna‐
das de Proteção Civil (1JORPROCIV)

aldina@dec.uc.pt

h ps://be2018.pt

24 a 26 Junho 2019, Londes, UK
www.aim‐ilccc2019.com

B ‐ 9th Int. Conf.on Advances in Steel Structure (ICASS 2018)

9th Int. Conf.on Steel and Aluminium Structu‐
res (ICSAS19)

5 a 7 dezembro 2018, Hong Kong, China

3a 5 julho 2019, Bradford, UK

h p://www.icass2018.com/

www.brad.ac.uk/research/rkt‐centres/
icsas19/

2º Seminário de Geotecnia nos Transportes (2SGT2019)
28 e 29 janeiro 2019 – Vila Franca de Xira
aalberto@dec.uc.pt
The 98th TRB Annual mee ng
13 a 17 janeiro 2019, Washington, USA
www.trb.org/AnnualMee ng/AnnualMee ng.aspx
RILEM Spring Conven on and Sustainable Materials, Systems
and Structures Conference (SMSS2019 )
18a 22 março 2019, Rovinj, Croácia

XVII European Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering
1a 6 setembro 2019 – Reykjavik, Islândia
www.ecsmge‐2019.com
7th Int. Conf. on Structural Engineering, Me‐
chanics and Computa on (SEMC 2019)
2a 4 setembro 2019 – Cidade do Cabo, Africa
do Sul
www.semc.uct.ac.za/

www.grad.hr/rilem.smss

6th Interna onal Conference on Geotechnical
and Geophysical Site Characteriza on

Towards a Resilient Built Environment – Risk and Asset Mana‐
gement

7 a 11 setembro 2019 – Budapeste, Hungria

27 a 29 março 2019, Guimarães

www.isc6‐budapest.com

www.iabse.org/IABSE/Events/Guimaraes_2019/IABSE/events/ The Interna onal Colloquium on Stability and
Conferences_ﬁles/Guimaraes2019/Home.aspx?
Duc lity of Steel Structures (SDSS 2019)
hkey=1315ed96‐28ce‐4daf‐9a0d‐a99c5ebe1991
11 a 13 setembro 2019 – Praga, República
Checa
ﬁb 2019 Symposium ‐ Concrete: Innova ons in materials, de‐
sign and structures
h p://sdss2019.cz/
27 a 29 maio 2019, Cracóvia, Polónia
Nordic Steel Construc on Conf. ‐ NSCC‐ 2019
www.ﬁbkrakow2019.pl
18 a 20 setembro 2019 – Copenhaga, Dina‐
marca
The 15th World Conference on Transport Research
www.copenhagencvb.com/nordic‐steel‐
26 a 31 maio 2019, Mumbai, India
construc on‐conference‐nscc‐2019‐
gdk1100118
www.wctrs‐conference.com
7th Interna onal Conference Bituminous Mixtures and Pave‐ TIS ROMA 2019—Transport Infrastructure and
Systems in a changing world
ments
23 a 24 setembro 2019 – Roma, Itália
12 a 14 Junho 2019, Thessaloniki, Grécia
icon mp.civil.auth.gr

h ps:// sroma.aiit.it/

ILCCC ‐ First Interna onal Conference on Innova on in Low‐

Mantenha-se sempre atualizado, faça-se amigo do Departamento de Engenharia Civil no facebook.

Científicos

7 a 8 novembro 2018, LNEC, Lisboa

Carbon Cement and Concrete Technology

Outros Encontros

Betão Estrutural 2018

