Sessão Evocativa do Engenheiro Manuel Rocha
LNEC, 8 de outubro de 2013
Intervenção do Presidente do LNEC, Eng. Carlos Pina, na Abertura da Sessão Solene

Bom dia,
Bem-vindos a esta cerimónia de evocação do centenário do nascimento do Eng. Manuel
Rocha.
Começo por saudar o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e
Comunicações, Dr. Sérgio Monteiro, que preside a esta sessão, agradecendo, naturalmente, a
sua presença (nesta sessão).
Cumprimento também o Senhor Secretário de Estado da Administração Patrimonial e
Equipamentos do Ministério da Justiça, Eng.º Fernando Santo, a quem agradeço também a
presença, que muito nos honra, nesta cerimónia.
Cumprimento o Eng.º Carlos Matias Ramos, Bastonário da Ordem dos Engenheiros; o Eng.º
Machado do Vale, Presidente da Sociedade Portuguesa de Geotecnia; o Eng.º José Manuel
Catarino, Presidente do Conselho Científico do LNEC.
Um cumprimento particular à Dr.ª Teresa Rocha, viúva do Eng.º Manuel Rocha, felizmente
aqui presente. Também aos seus filhos e restantes familiares aqui presentes.
Cumprimento também os anteriores membros da Direção e de Conselhos Diretivos do LNEC,
bem como as minhas atuais colegas do Conselho Diretivo, com uma referência especial ao
Prof. Arantes e Oliveira, filho do primeiro Diretor desta Casa.
Cumprimento, finalmente, os Presidentes e representantes de Laboratórios de Estado, de
Institutos Públicos e de Empresas, que nos honram com a sua presença, bem como outros
dirigentes da Ordem dos Engenheiros.

Caros colegas,
Meus Senhores e minhas Senhoras,
No passado dia 12 de agosto de 2013, passaram 100 anos sobre o nascimento do Eng.º Manuel
Rocha, insigne cientista e engenheiro.
De entre todas as funções que desempenhou, foi no LNEC, em particular quando foi seu
Diretor, entre 1954 e 1974, que as suas qualidades se revelaram particularmente profícuas,
podendo mesmo afirmar-se, do meu ponto de vista, que o LNEC é a sua obra-prima.

Assim, não podia deixar o LNEC passar esta efeméride sem prestar a justa homenagem a
Manuel Rocha, a quem deve um contributo inigualável para o reconhecimento do LNEC como
instituição de referência no meio técnico e científico, a nível mundial.
Para dar início a este evento, vamos assistir a um filme sobre a vida de Manuel Rocha,
produzido e financiado pela Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a quem, na pessoa do seu
Presidente, o Eng.º Carlos Mineiro Aires, agradeço toda a disponibilidade e empenhamento
manifestados na sua realização.
Antes de darmos início à exibição do filme, quero também agradecer à Ordem do Engenheiros,
na pessoa do seu Bastonário, a disponibilidade manifestada para estabelecer um Protocolo
com o LNEC, com o objectivo de continuar a ser possível associar um valor pecuniário aos
jovens Investigadores do LNEC a quem é atribuído o Prémio Manuel Rocha.
Aproveito também a oportunidade para agradecer à Comissão Organizadora do LNEC, na
pessoa do seu coordenador, o Eng.º Luís Lamas, o esforço desenvolvido para que esta
cerimónia decorresse, como vamos ver, de forma muito interessante e justa para a
homenagem que queremos prestar.
Vamos então dar início à projeção do filme sobre a vida de Manuel Rocha.

