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Manhã
SeSSão evocativa do engenheiro Manuel rocha

Lançamento e exibição do filme sobre a vida e a obra do Engenheiro Manuel Rocha, 
realizado em colaboração entre o LNEC e a Ordem dos Engenheiros

Outorga dos Prémios de Investigação Manuel Rocha do LNEC

Descerramento de uma placa comemorativa

Lançamento do livro “Manuel Rocha e o LNEC”

Lançamento do livro “Contribuição de Manuel Rocha para a mecânica das rochas e as 
fundações de barragens”

Lançamento de novas edições dos livros “Mecânica das rochas” e “Estruturas 
subterrâneas” do Eng. Manuel Rocha

Conferência especial pelo Prof. Richard Goodman
Some safety issues for dams on rock foundations

Tarde
SeMinário 
aspetos de Projeto, de construção e de exploração 
de Barragens e obras Subterrâneas

Conferência: Carlos Pina, LNEC
O LNEC e o controlo de segurança de barragens em Portugal

Laura Caldeira, LNEC
Abordagens e conceitos de segurança

António Batista e José Piteira Gomes, LNEC
Reações expansivas nas barragens de betão portuguesas

Conferência: Domingos Silva Matos, EDP
O projeto das barragens do Baixo Sabor

António Tavares de Castro, Juan Mata e José Barateiro, LNEC
Gestão da informação na observação de barragens de betão

João Casaca, LNEC
Monitorização de deslocamentos em obras geotécnicas

Conferência: José Mateus de Brito, CENOR
Problemas geotécnicos e prática da engenharia de fundações de barragens

José Vieira de Lemos e Luísa Braga, LNEC
Modelação de fundações de barragens de betão

José Muralha e Luís Lamas, LNEC
Medição de tensões em maciços rochosos para o projeto de obras subterrâneas

Conferência: a confirmar

coMeMoraçõeS do centenário do naSciMento do 
engenheiro Manuel rocha

No dia 12 de agosto de 2013 passaram 100 anos sobre o nascimento do 
Engenheiro Manuel Rocha. Insigne cientista e engenheiro, Manuel Rocha 
desenvolveu um vasto leque de atividades nos campos da investigação, do 
ensino, da consultoria, do associativismo profissional e a nível governamental. 
De entre todas as funções que desempenhou, foi como Diretor do LNEC, entre 
1954 e 1974, que as suas qualidades se revelaram particularmente profícuas.

Esta efeméride não podia deixar de ser comemorada pelo LNEC, instituição que 
deve a Manuel Rocha o papel ímpar que teve na sua organização e na criação de 
competências, de que resultou o reconhecimento do LNEC como uma instituição 
de referência no meio técnico e científico, a nível nacional e internacional.

O programa das comemorações inclui uma série de iniciativas, cuja divulgação 
foi decidido concentrar nesta Sessão Evocativa. Foram publicados dois livros, 
um sobre a actividade organizativa de Manuel Rocha no LNEC e outro sobre as 
suas contribuições científicas. Foram reeditados os seus dois livros técnicos, que 
se encontravam há muito esgotados, um deles com um capítulo original. Foi 
feito um filme sobre a vida de Manuel Rocha. Foram atribuídos os Prémios de 
Investigação Manuel Rocha do LNEC. Finalmente, foi convidado o Prof. Richard 
Goodman para proferir uma lição especial nesta sessão, que terminará com o 
descerrar de uma placa evocativa das comemorações.

É de referir a associação da Ordem dos Engenheiros a estas comemorações, que 
…(adicionar o texto que for conveniente).

Decidimos ainda associar a esta Sessão Evocativa um Seminário sobre problemas 
atuais nos domínios a que Manuel Rocha dedicou as suas capacidades, e para os 
quais tanto contribuiu. Para o efeito foram convidados técnicos de donos de 
obra, de projetistas, de construtores e do LNEC.

Carlos Pina

Presidente do LNEC


