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XXIX Lição Manuel Rocha
A próxima Lição Manuel Rocha irá ser
proferida pelo Engº José Vieira de
Lemos, Investigador Coordenador e
actual Director do Departamento de
Barragens de Betão do Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, com o
tema "Estudo de obras em maciços
rochosos com base em modelos de
meio descontínuo".

Editorial
Caros Consócios,
Neste editorial do segundo número
da "Newsletter SPG" gostaria de
continuar a falar-vos da própria
Newsletter. É de toda a justiça
afirmar que o envio, em Julho, do
primeiro número só foi possível pelo
trabalho anteriormente realizado
pelas Direcções que antecederam
aquela a que agora presido, a do
Prof. António Gomes Correia e a da
Inv. Eng.ª Laura Caldeira. A primeira
criou o então designado "Boletim
Geotecnia", divulgado em papel e do
qual saíram dois números; a
Newsletter SPG é claramente
inspirada neste Boletim, numa
versão simplificada e em formato
digital. A segunda desenvolveu toda
a infraestrutura informática da actual
presença da SPG na internet, que
tem associada a possibilidade de
criação e envio da Newsletter. Tratase, assim, de dar continuidade ao
trabalho que foi iniciado por aquelas
Direcções.
Quero ainda dar destaque, nesta

A Lição Manuel Rocha é realizada
anualmente desde 1984, e é um
evento singular da comunidade
geotécnica nacional, de elevado nível
científico, que pretende invocar o
cientista
e
engenheiro
Manuel
Rocha. A Lição é organizada pela
SPG em parceria com a Associação
de Geotécnicos Antigos Alunos da
Universidade
Nova
de
Lisboa
(AGAA/UNL).
Convidamos todos os sócios a
participar nesta Lição, que terá lugar
no dia 22 de Outubro de 2012, pelas
15h00, no Auditório 2 da Fundação
Calouste Gulbenkian.

Relações entre as
comunidades
geotécnicas de Portugal e
Brasil
Três Perguntas ao Professor
Arsenio Negro, Presidente da
ABMS
Pergunta: A comunidade geotécnica
em Portugal e no Brasil mantém
sólidos vínculos históricos, marcados
por eventos conjuntos, edições de
revistas técnicas e pela promoção de
prémios
de
incentivo
ao
desenvolvimento científico nos dois
países. O que é preciso fazer agora

Newsletter, às relações entre as
comunidades
geotécnicas
em
Portugal e no Brasil, através de uma
breve entrevista da Newsletter SPG
ao Prof. Arsenio Negro, Presidente
da ABMS, esperando que as suas
respostas possam de algum modo
contribuir com informações úteis
para os associados individuais e
colectivos da SPG, numa fase em
que o mercado internacional,
nomeadamente o brasileiro, assume
particular
relevância
para
os
portugueses.
Chamo a atenção dos geotécnicos
para a próxima Lição Manuel Rocha,
a ser proferida na Fundação
Calouste Gulbenkian, pelo Inv. Eng.º
José Vieira de Lemos. Não deixem
de comparecer.
Gostava, finalmente, de vos dizer
que foram nomeadas as Direcções
de duas Comissões Técnicas da
SPG - Comissão Portuguesa de
Túneis e Comissão Portuguesa de
Geossintéticos - a cuja composição
se dá destaque nesta Newsletter. Às
anteriores
Direcções
destas
comissões, manifesto, em nome da
SPG, da sua Direcção e em meu
nome pessoal, o agradecimento
pelos
contributos
dados
à
Sociedade. Estamos a finalizar a
consulta aos membros da Comissão
Técnica da Valorização de Resíduos
em Obras Geotécnicas no sentido
de ser criada uma nova Direcção
cuja constituição e respectivas linhas
de acção serão divulgadas na
terceira Newsletter.
Esta Newsletter está à disposição de
todos
os
sócios
para
nela
divulgarem o que estão a fazer,
vossas
preocupações
e
necessidades. Contamos com o
contributo de todos para a melhoria
contínua da comunicação entre os
sócios.
Saudações geotécnicas,
José Luís Machado Vale
(Presidente da SPG)

para incrementar esse intercâmbio,
estimulando, por exemplo, a actuação
de geotécnicos portugueses no
mercado brasileiro - algo muito
importante neste momento em que os
investimentos em infraestruturas e em
obras geotécnicas em Portugal
atravessam um período difícil?
Arsenio Negro: Felizmente já temos
um terreno bem preparado para essa
aproximação. A ABMS e a SPG são
entidades muito próximas, com um
extenso rol de ações conjuntas. Falta
agora aproveitar esse legado
[ler mais]

Direcção da Comissão
Portuguesa de Túneis
(2012-2016)
Presidente
João Bilé Serra
Vice-Presidentes
Raúl Sarra Pistone
Frederico Melâneo
Secretários
Luís Miranda
Rui Camposinhos
Tesoureiro
Ricardo Resende

Direcção da Comissão
Portuguesa de
Geossintéticos (20122016)
Presidente
José Luís Machado do Vale
Vice-Presidentes
Maria da Graça Lopes
Madalena Barroso
Secretária Geral
Castorina Silva Vieira
Secretário-Adjunto
Sérgio André
Tesoureiro
Alexandre Pinto

22.ª Conferência Europeia
de Jovens Geotécnicos
A 22ª Conferência Europeia de
Jovens Geotécnicos, 22nd EYGEC,

teve lugar em Gotemburgo, Suécia,
entre 26 e 29 de Agosto de 2012. O
evento foi organizado pela Sociedade
Sueca de Geotecnia e contou com o
apoio da Sociedade Internacional de
Mecânica dos Solos e Engenharia
Geotécnica (ISSMGE).
O Engº Luís Manuel Araújo Santos,
vencedor
do
Prémio
Jovens
Geotécnicos em Língua Inglesa 2011,
representou a SPG com o artigo
"Numerical simulation of tunnel
construction in London Clay using
three
constitutive
models".
A
conferência contou com a presença
de 50 delegados, representando 26
países, e teve oito sessões, três
conferências especiais e uma visita a
um túnel ferroviário em construção no
sul da Suécia (túnel de Hallandsas).

Participação Portuguesa
na 2nd ICTG
Decorreu em Sapporo, no Japão, de
10 a 12 de Setembro, a 2nd
International
Conference
on
Transportation Geotechnics (2nd
ICTG), organizada pela "Japanese
Geotechnical Society", em associação
com o Comité Técnico TC-202
"Transportation
Geotechnics"
da
Sociedade Internacional de Mecânica
dos Solos e Engenharia Geotécnica,
que é presidido pelo Prof. António
Gomes Correia. Estiveram presentes
congressistas de 30 países. A
Conferência incluiu sete conferências
especiais e foram apresentadas 140
comunicações.
Foram
ainda
organizados 3 Workshops, que
decorreram no dia anterior ao início da
conferência.
O Prof. António Correia, para além de
ter participado nas sessões de
abertura
e
de
encerramento,
apresentou
a
conferência especial intitulada "Trends
and Challenges in Earthworks for
Transportation Infrastructures", que
tem a co-autoria do Prof. J.-P.
Magnan. De registar a participação de
autores
portugueses
em
seis
trabalhos
apresentados
na
Conferência
e
do
Investigador
Eduardo Fortunato na presidência de
uma sessão técnica.

COBRAMSEG e ISC'4
Terminou esta terça-feira, em Porto

Galinhas, Brasil, o XVI Congresso
Brasileiro de Mecânica dos Solos e
Engenharia
Geotécnica
(COBRAMSEG 2012), organizado
pela
ABMS,
com
o
apoio
da
Universidade
Federal
de
Pernambuco, da Universidade de
Pernambuco e da Universidade
Católica de Pernambuco. No mesmo
local vai decorrer, até 21 de Setembro,
a 4th International Conference on
Geotechnical and Geophysical Site
Characterization (ISC'4).

Conferências do XIII CNG
O XIII Congresso Nacional de
Geotecnia, que decorreu em Abril, em
Lisboa, teve cinco sessões plenárias
com conferências apresentadas por
especialistas
de
reconhecido
mérito: Prof. António Gens (UPC),
Prof. David Muir Wood (University of
Dundee), Dr. António Gomes Coelho
(LNEC), Eng.º Raúl Sarra Pistone
(COBA) e Prof. Luís Leal Lemos (FCTUC). As filmagens das sessões
encontram-se disponíveis em video,
na área reservada aos sócios da SPG.
Recordamos que para aceder à área
reservada a sócios é necessário
proceder ao registo no site da SPG.
A SPG agradece à Fundação para
a Computação Cientifica Nacional
(FCCN) que efectuou e cedeu as
excelentes filmagens.

Novo Comité Técnico da ISSMGE
O Technical Oversight Committee da ISSMGE aprovou a criação de um
novo comité técnico sobre "Sustainability in Geotechnical Engineering (TC307 - Sustainability)". A Direcção da SPG solicitou a participação dos sócios
com condições e vontade de representar a Sociedade nesse comité técnico,
e decidiu fazer-se representar pelos Sócios Nuno Miguel Cordeiro Cristelo e
Sara Rios da Rocha e Silva, a quem agradece o interesse e deseja os
maiores êxitos no desempenho desta importante função para a Sociedade. A
Direcção da SPG agradece ainda a todos os outros sócios que se mostraram
disponíveis para esta actividade, esperando, naturalmente, contar com esses
Colegas para funções desse tipo ou outras, num futuro próximo.

Novos conteúdos da página da internet da SPG www.spgeotecnia.pt
A página da internet da SPG tem novos conteúdos, alguns de acesso livre e
outros reservados a sócios. Alguns desses conteúdos estão ainda em
construção, prevendo-se que estejam brevemente disponíveis. Foram
incluídas (e estão ainda a ser) as listas
dos corpos gerentes desde a constituição da SPG e das associações
que a antecederam;

das Direcções das Revista Geotecnia e Soils and Rocks;
dos premiados nos diversos prémios da Sociedade;
dos artigos publicados na Revista Geotecnia (com ligação aos artigos
- por enquanto ainda parcial - para sócios);
das lições Manuel Rocha (com futura ligação, para sócios, às lições
escritas);
dos Congressos Nacionais de Geotecnia;
dos representantes da SPG nos Comités Técnicos das Sociedades
Internacionais representadas pela SPG.
O acesso aos conteúdos reservados a sócios necessita, caso não o tenham
já feito, de registo.
Agradecemos que eventuais erros e/ou omissões detectados, ou sugestões
para completar a página da internet, sejam comunicados para spg@lnec.pt.
Eventos

Eventos das Sociedades Internacionais
IS-Kanazawa 2012, 9th International Conference on Testing and Design
Methods for Deep Foundations, Ishikawa, Japão,
de 18 a 20 de Setembro de 2012. Informações: www.is-kanazawa2012.jp
5th International Workshop on Ice Caves, Barzio, Itália, de 16 a 23 de
Setembro de 2012. Informações: http://users.unimi.it/icecaves/IWIC-V/
ICS'4 - 4th International Conference on Geotechnical and Geophysical
Site Characterization, Porto Galinhas, Pernambuco, Brasil, 18 a 21 de
Setembro de 2012. Informações: www.isc-4.com
1st Eastern European Tunneling Conference, Budapest, Hungria, 18 a
21 de Setembro de 2012. Informações: www.eetc2012budapest.com
32 Baugrundtagung with exibition "Geotechnik", Mainz, Alemanha, 26
a 29 de Setembro de 2012. Informações: www.dggt.de
7th Asian Rock Mechanics Symposium, ISRM Regional Symposium,
Seoul, Coreia, 15 a 19 de Outubro de 2012. Informações: www.arms7.com
[ler mais]
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