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Editorial

Editorial
Caros Consócios,
A excelente Lição do nosso consócio
Prof. António Silva Cardoso, no
passado dia 10 de Novembro, foi
uma
óptima
ocasião
para
conhecermos, com grande interesse,
as
suas
"Perspectivas
de
Desenvolvimento da Geotecnia",
cumprindo mais uma Lição Manuel
Rocha (na sua XXXI edição), e para
um momento alto da nossa
Sociedade e dos nossos associados,
que estiverem presentes em número
significativo, como é habitual nestes
momentos. Cumprimento, assim, o
Prof.
António
Silva
Cardoso,
agradecendo uma vez mais a sua
Lição. Estou certo de que dentro de
um ano estaremos a fazer balanço
igualmente positivo da XXXII Lição
Manuel Rocha, que estará a cargo
do Prof. Ennio Marques Palmeira,
conforme decisão da Comissão
Científica da Lição Manuel Rocha.
As nossas comissões técnicas
continuaram a sua actividade, com
duas excelentes iniciativas da CPGT
e da CPT de que damos notícia
nesta newsletter, que também
recorda o anúncio a novo workshop
da CPGA. Felicito os colegas mais
directamente envolvidos nessas
organizações e as direcções das
comissões
técnicas
pelo
enquadramento que proporcionam a
essas iniciativas.
Tivemos entretanto o Council da
ISRM, em que a SPG se fez
representar pelo nosso consócio Inv.
Luís Lamas, Secretário Geral da
ISRM e do qual damos destaque

Notícias

XXXI Lição Manuel Rocha
A XXXI Lição Manuel Rocha foi
proferida, no passado dia 10 de
Novembro, no Auditório 2 da Fundação
Calouste
Gulbenkian,
pelo
Prof.
António Silva Cardoso, Professor
Catedrático da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto (FEUP), que
abordou o tema Perspectivas de
Desenvolvimento da Geotecnia.
A organização esteve a cargo da SPG e
da Associação de Geotécnicos Antigos
Alunos da Universidade Nova de Lisboa
(AGAA/UNL), sendo a Sessão de
Abertura presidida pelo Engº José Luís
Machado do Vale, Presidente da SPG.
A apresentação do orador ficou a cargo
do Prof. Manuel de Matos Fernandes e o
agradecimento foi feito pela Prof.ª Laura Caldeira. No final da Lição os
Presidentes da SPG e da AGAA/UNL, Engº Machado do Vale e Engº Carlos
Baião, respectivamente, ofereceram ao Prof. António Silva Cardoso uma
medalha da SPG e um certificado alusivos à Lição. Estiveram presentes
cerca de 200 pessoas, entre as quais os filhos e amigos do Engº Manuel
Rocha.
Em nome da Comissão Científica para a Lição Manuel Rocha, o Presidente
da SPG, Engº Machado do Vale, anunciou que o orador da próxima Lição
será o Prof. Ennio Marques Palmeira, da Universidade de Brasília.

Prémio Jovens Geotécnicos 2015

nesta newsletter.
Não quero deixar de referir a triste
notícia do falecimento da Senhora D.
Maria Teresa Rocha, que era muito
acarinhada e que muito acarinhava a
SPG, marcando uma simpática e
preciosa presença ao longo de trinta
edições da Lição Manuel Rocha e
estando sempre disponível para
ajudar sucessivas Direcções da SPG
a bem receber os diversos
conferencistas da Lição. Estou certo
de que a recordaremos todos com
saudade.
Termino desejando a todos os
associados um Feliz Natal e um
Bom Ano Novo.
José Luís Machado Vale
(Presidente da SPG)

Está aberto o período de candidaturas aos Prémios Jovens Geotécnicos
em Língua Portuguesa e Jovens Geotécnicos em Língua Inglesa, para o
ano de 2015. Os consócios interessados e em condições de concorrer
devem enviar os seus trabalhos até 1 de Fevereiro de 2015. O regulamento
dos Prémios pode ser consultado na página da internet da SPG
(www.spgeotecnia.pt).

Seminário sobre Geotecnia Portuária
O Seminário Geotecnia Portuária Condicionamentos Geotécnicos em
Estruturas Portuárias foi coorganizado
pelo Grupo de Trabalho 6 da Comissão
Portuguesa de Geotecnia de Transportes
(CPGT) da Sociedade Portuguesa de
Geotecnia (SPG) e pela Administração
do Porto de Lisboa (APL), com o apoio
da
Ordem
dos
Engenheiros
(Especialização em Geotecnia), e
decorreu no Auditório da Gare Marítima
de Alcântara, no passado dia 24 de
Novembro.
A Sessão de Abertura foi presidida Eng.º
José Luís Machado Vale, Presidente da
SPG, à qual se seguiram as
intervenções da Eng.ª Ana Rita
Berenguer, Sub Directora da DGRM, do
Eng.º José Rocha, em representação da
Administração da APL, do Prof. António Gomes Correia, Presidente da
CPGT, do Prof. António Viana da Fonseca, Coordenador da CEEG da OE e
do Eng.º Alexandre Pinto, Coordenador da Comissão Organizadora do
Seminário.
O Seminário contou com a presença de reconhecidos especialistas nacionais
nas áreas de engenharia geotécnica e engenharia portuária, e teve como
objectivo a análise e partilha dos principais problemas de natureza
geotécnica que têm condicionado o desempenho de estruturas portuárias
nacionais.
A sessão de encerramento contou com a presença do Prof. Nuno Guerra, em
representação da SPG, do Eng.º António Martins, em representação da APL,
do Prof. António Gomes Correia, em representação da CPGT, do Eng.º
Eduardo Fortunato, em representação da Ordem dos Engenheiros
(Especialização em Geotecnia) e do Eng.º Alexandre Pinto, em
representação da Comissão Organizadora do Seminário. Foram renovados
os agradecimentos aos participantes, oradores, patrocinadores e
organizadores, em particular à APL, co organizadora e anfitriã do evento,
tendo sido destacada a ampla participação (19 patrocinadores, 170 inscritos,
sendo 29 estudantes), assim como a qualidade técnica do evento. Foi ainda
sublinhada a importância de vir a ser assegurada a continuidade da
realização futura deste tipo de eventos, com o objectivo de partilha e
divulgação de conhecimentos e de, em paralelo, potenciar as sinergias entre
as engenharias geotécnica e portuária.

Apresentação pública do livro “Túneis em Portugal”

O livro Túneis em Portugal, co-editado
pela Comissão Portuguesa de Túneis e
Obras Subterrâneas (CPT), pela
Sociedade Portuguesa de Geotecnia
(SPG) e pelo Laboratório Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), retrata 150
anos de história da Engenharia
Portuguesa no domínio das obras
subterrâneas.
Esta obra resulta da acção de um
grupo de trabalho da CPT, animado
pelo Engº. Raúl Sarra Pistone. Graças
à colaboração de trinta e quatro
autores, sob a orientação dos editores
Engº Raúl Sarra Pistone, VicePresidente da CPT, e Engº. António
Pinto da Cunha, anterior Presidente da
CPT, foi possível preparar uma obra
bilingue Português-Inglês com 425
páginas
profusamente
ilustradas,
englobando informações técnicas e
descrições pormenorizadas de 72
obras subterrâneas.
A apresentação pública desta iniciativa editorial decorreu no Auditório da
Sede da Região Sul da Ordem dos Engenheiros no dia 19 de Novembro com
a presença do Presidente da Região Sul da OE, Engº. Carlos Mineiro Aires,
do Vice-presidente da SPG, Prof. Nuno Guerra, do Presidente da CPT, Engº.
João Bilé Serra, e dos editores.
Após a apresentação decorreu uma recepção amavelmente oferecida pela
Região Sul da Ordem dos Engenheiros, no decurso da qual os editores
autografaram os exemplares conforme solicitação da assistência.

Council da ISRM
O Council da Sociedade Internacional da Mecânica das Rochas (ISRM)
realizou-se no dia 13 de Outubro de 2014 na cidade de Sapporo, Japão,
durante a realização do ARMS8 - Asian Rock Mechanics Symposium,
organizado pelo Grupo Nacional Japonês da ISRM.
A SPG foi representada no Council pelo Inv. Luís Lamas, Secretário Geral da
ISRM. Dos 55 Grupos Nacionais estiveram presentes ou representados 45.
Durante o Council procedeu-se à votação para a escolha do vencedor do 7º
Muller Award. De quatro nomeações foi o Prof. John Hudson o selecionado
pelo Council para receber o prestigiado prémio, que visa reconhecer os
melhores contributos para a profissão na área da Mecânica das Rochas. O
Prof. John Hudson irá, assim, proferir a Müller Lecture durante o 13º
Congresso Internacional da ISRM, em Montreal, Canada.
Foi escolhida, por votação, a proposta do Brasil para receber o 14º
Congresso Internacional da ISRM em 2019, na cidade de Foz de Iguaçu,
com a colaboração da Argentina e Paraguai. Foi também seleccionada pelo
Council a proposta da Turquia para anfitriã do Simpósio Internacional
EUROCK 2016, na cidade de Cappadocia, com o tema "Rock Mechanics &
Rock Engineering: From Past to the Future".

Workshop Internacional "Nanotechnology Applied
to Environmental Geotechnics"
A Universidade do Minho (UM) em
conjunto com a Comissão Portuguesa
de Geotecnia Ambiental (CPGA) da
Sociedade Portuguesa de Geotecnia
(SPG) estão a organizar o Workshop
Internacional
Nanotechology
Applied
to
Environmental
Geotechnics, que terá lugar na
Universidade do Minho, em Braga, no
próximo dia 4 de Dezembro de 2014,
com visita na manhã de 5 de
Dezembro ao Laboratório Ibérico
Internacional de Nanotecnologia.
Para se inscrever deverá preencher o
formulário em www.goo.gl/yzPsi8

EUROCK 2015
A Sociedade Austríaca de Geomecânica
(OeGG) em conjunto com a Sociedade
Internacional de Mecânica das Rochas
(ISRM) vai organizar o EUROCK
2015, com o tema Future Development of
Rock Mechanics de 7 a 10 de outubro de
2015, em Salzburgo, na Áustria.
Os resumos dos artigos podem ser submetidos até ao próximo dia 15 de
Dezembro em submission.eurock2015.com
Para mais informações, queira por favor, consultar o site do evento em
www.EUROCK2015.com

TC 215 - Environmental Geotechnics da ISSMGE
A Comissão Técnica TC 215 - Environmental Geotechnics da ISSMGE,
presidida pelo Prof. Mario Manassero (Universidade de Turim, Itália), reuniu
em sessão plenária no dia 10 de Novembro de 2014, em Melbourne
(Austrália), por ocasião do 7th International Congresson Environmental
Geotechnics (7ICEG). A CPGA/SPG esteve representada pelos dois
membros nacionais nomeados, Eng.º António José Roque e Prof.ª Maria de
Lurdes Lopes.

Para a organização do próximo ICEG, que terá lugar em 2018, foram
apresentadas candidaturas da China (Hangzhou), da Itália (Roma) e da
Rússia (Perm), tendo ganho a China com 10 votos, contra 9 da Itália (total de
membros votantes: 19). O 8ICEG será organizado técnica e cientificamente
pela Universidade de Zhejiang.
No decurso da reunião foi anunciado o novo presidente do TC 215 para o
período 2014-2018, Prof. Malek Bouazza (Universidade de Monash,
Melbourne), nomeado pelo Presidente da ISSMGE, Prof. Roger Frank, e pelo
Comité Técnico de Supervisão da ISSMGE, que tem por Presidente o Prof.
Pierre Delage.
As actividades do TC 215 para os interessados nesta área e noutras áreas
interdisciplinares
podem
ser
consultadas
no
web
site:
www.sites.google.com/site/tc215issmge.

Eventos

Eventos SPG
Workshop
Internacional
Nanotechology
Applied
to
Environmental Geotechnics, 4 de Dezembro de 2014, Universidade
do Minho, Braga e na manhã de 5 de Dezembro visita ao Laboratório
Ibérico Internacional de Nanotecnologia.

Eventos das Sociedades Internacionais
II Congreso Internacional de Ingeniería Civil, 24 e 28 de Novembro
de 2014, Havana, Cuba. O evento está integrado no 17ª Convenção
Científica de Engenharia e Arquitetura (CCIA 2014). Informações pelo
email: vivian@civil.cujae.edu.cu
Geosynthetics Conference 2015, Portland, EUA, de 15 a 18 de
Fevereiro de 2015. Informações: bjconnett@ifai.com
[ler mais]
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