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Carlos Moreira é o novo delegado da Ordem dos Engenheiros de Vila Real

A Delegação Distrital de Vila Real, da Ordem dos Engenheiros, efetuou a sua transmissão de
tarefas, para o triénio de 2013-2016, como é habitual, no Hotel Miracorgo, a 3 de Abril de 2013.
A direção cessante, após cumprir dois mandatos consecutivos, atingindo assim a limitação de
mandatos, vertido no Estatuto da Ordem dos Engenheiros (DL119/92 de 30 de Junho), passará
a ter como Delegado, o Eng.º Manuel Carlos Trindade Moreira e como Delegados-Adjuntos o
Eng.º Rogério Bessa e o Eng.º José Carlos Monteiro.
Nesta cerimónia, foi feito uma resenha de toda a atividade realizada, durante estes dois
mandatos, destacando-se a criação do Conselho de Antigos-Delegados, os passeios técnicos
do Moto Clube do Engenheiro, a realização das reuniões técnicas mensais “Café na Ordem”
(versando os mais diversos temas da engenharia), a ações de formação para engenheiros, as
visitas técnicas, o apoio local aos colegas, a integração dos novos colegas que iniciam a sua
atividade, a realização do Dia Regional Norte da Ordem dos Engenheiros, a continuidade da
colaboração UTAD-Delegação Distrital da Ordem dos Engenheiros, que culminou com a
retificação do Protocolo já existente.
Todo este conjunto de atividades, foi reconhecido pela comunidade, representada pelo
Município de Vila Real, o qual fez a atribuição á Delegação Distrital da Medalha de Prata de
Mérito Municipal.

Esta condecoração imposta à Delegação Distrital, constitui um marco indelével na sua história,
a qual conta com mais de 25 anos de existência. Criada a 3 de Novembro de 1986, conta já
com 7 delegados distritais:
- Eng.º Mário Romeu Gonçalves Ferreira Mendes
- Eng.º Tomaz Maria Rebelo do Espírito Santo
- Eng.º António Manuel Marques de Sousa
- Eng.º Luís Manuel Leite Ramos
- Eng.º Luís Guilherme Poeira Lobato de Sousa
- Eng.º Eduardo Paiva Rodrigues
- Eng.º Luís Manuel Montenegro de Araújo Pizarro
Não podemos esquecer todos os delegados-adjuntos que, no seu trabalho discreto, ajudaram a
engrandecer a engenharia e a Delegação.
Esta Delegação Distrital, tem pela frente um grande desafio, que é a construção da sua sede,
em terreno cedido pela Câmara Municipal de Vila Real, estando já incluída no orçamento para
2013 da Ordem dos Engenheiros cujo processo, foi entregue em Dezembro de 2012 ao Sr.
Bastonário.
O projeto de Arquitetura da autoria do Arq. António Belém Lima, as equipas de projeto das
especialidades, de fiscalização e de revisão de projeto, prestarão graciosamente o seu
trabalho,
Quando uma instituição com a nossa, tem o reconhecimento da sua actividade, feita pela
comunidade onde se insere, além ser um motivo de orgulho, de ser gratificante e estimulante, é
uma responsabilidade acrescida, é no fundo uma exigência que é feita, não em nome dos
colegas que nos elegeram, mas da comunidade onde nos integramos e servimos, que teve e
terá os olhos postos em nós e que exige sempre mais e melhor.
Não posso terminar, sem agradecer ao Dr. Manuel Martins, Presidente da Câmara Municipal de
Vila Real, capital de distrito, o reconhecimento público que fez ao papel que os engenheiros e a
Delegação Distrital, tem desenvolvido na transformação da comunidade e na região onde se
inserem.
O Delegado Distrital cessante – Luís Pizarro

