
 
 
 

EDITORIAL   

 

Caras e Caros Colegas, 

Estamos no final de maio, mês que foi muito rico em termos de 
eventos, atividades culturais e formações realizadas pela Região Sul 
da Ordem dos Engenheiros. 
 
Destaco, contudo, pela sua relevância e significado, a celebração no 
dia 12 de maio do Dia Regional do Engenheiro 2018 (DRE 2018), à 
qual presidi com muita honra, enquanto Presidente em Exercício do 
Conselho Diretivo. De facto, é com muito gosto que retomo estas 
funções, as quais procuro sempre desempenhar com espírito de 

missão, desejo de inovar e vontade de fazer acontecer e crescer. 
 
Presidida pelo Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, a Sessão Solene foi, sem dúvida, 
o ponto alto destas comemorações, tendo o Auditório da Fundação Champalimaud sido o palco 
escolhido, o qual se encheu de engenheiros, seus familiares, amigos e convidados. Começou 
com a atuação do Coro da Região Sul que mais uma vez esteve à altura das expetativas e foi 
pontuada por diversos momentos relevantes para a história da Região Sul. A homenagem ao 
Engº. João Bártolo, carregada de emoções fortes e acompanhada por família próxima e 
amizades, reconheceu o mérito de percursos passados; a entrega dos Prémios Inovação Jovem 
Engenheiro 2017 foi marcante como símbolo do futuro da Engenharia, que está nas mãos de 
jovens como estes premiados.  
 
Saliento, ainda, a novidade deste ano: a realização de uma Mesa Redonda com oradores de 
prestígio que muito nos honraram com a sua colaboração e presença – Eng. João Appleton, Prof. 
Eng. Vasco Peixoto de Freitas e Eng. Guilherme Carrilho da Graça. Dedicada ao tema 
“Reabilitação Urbana e a Questão Ambiental”, foi de interesse transversal e deixou vontade de 
se repetir a iniciativa. 
 
Já as manhãs dos dias 12 e 13 foram bem preenchidas com atividade culturais, lúdicas e/ou 
desportivas e o jantar na noite de 12 no Palácio de Xabregas, espaço histórico decorado à altura 
e complementado por entretenimento musical de qualidade, fez as delícias dos presentes. 
 
Em suma, foi um evento preparado com o contributo de muitos, para usufruto de todos e que 
demonstrou a vitalidade da Região Sul e o espírito de partilha e convívio que nos une. Aproveito 
para deixar aqui um agradecimento especial à equipa dos Serviços de Formação, Comunicação 
e Cultura - liderada pela Dra. Mariana de Castro - pelo empenho e capacidade demonstrados na 
execução deste evento. 
 



 
 
Neste contexto, dirijo-me a todos os membros da Região Sul para agradecer àqueles que 
estiveram presentes nas celebrações do DRE 2018, quem sabe em detrimento de programas 
familiares ou outros. Aos que não puderam estar desta vez, convido-os a juntar-se a nós no 
próximo ano. A fasquia está, de facto, elevada! 
 
Por último, uma palavra acerca do pedido de suspensão de mandato pelo Engº. António Laranjo, 
ocorrido no passado mês de abril. Manifesto publicamente o meu reconhecimento, bem como 
de toda a equipa do Conselho Diretivo da Região Sul, pelo seu desempenho e dedicação, fazendo 
votos dos maiores sucessos profissionais na sua recondução no cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da IP – Infraestruturas de Portugal, ao qual se vai dedicar. 
 
Desejo a todos continuação de bom trabalho nos vossos projetos profissionais e pessoais e conto 
com a vossa colaboração para a proposta de iniciativas e sugestões, tendo em vista prosseguir 
o caminho a que nos propusemos - “Vencer os Novos Desafios da Ordem”. 
 
Com estima, 
 
Jorge Grade Mendes 
Presidente em Exercício 

 

 

 


