
 

Intervenção de Sua Excelência a Ministra da Ciência e 
do Ensino Superior, na apresentação do livro 

“Memórias Profissionais” do Prof. Armando Lencastre 
Lisboa, 22 de Janeiro, 2004 

 

 

 

Exmo. Sr. Ministro, 

Exmo. Sr. Professor Armando Lencastre, 

Exmo. Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, 

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros, 

Exmo. Sr. Presidente da Fundação Armando Lencastre, 

Exmo. Sr. Presidente da Fundação da Ciência e 

Tecnologia, 

Caros Colegas, 

Caros amigos, 

Minhas Senhoras e meus senhores, 

 

 

É com muito prazer que volto a esta casa que é também é 

a minha, e particularmente para estar presente no 

lançamento de um livro do Prof. Armando Lencastre. 

 



Desta vez, trata-se não de um manual de Hidráulica, mas 

de um livro de memórias profissionais, intitulado “Meio 

século ao serviço da Engenharia”. 

 

O título diz tudo acerca do Prof. Lencastre.  

Na verdade, quer como investigador quer como professor, 

parte significativa da sua vida, foram dedicados à 

Engenharia. 

 

Dedicados porque, como todos bem sabem, o Prof. foi, ao 

longo da sua vida profissional, uma fonte de sabedoria e de 

energia rara. 

 

Não vou, hoje, enumerar todos os factos que constam do 

seu currículo, até porque este fala por si. 

 

 

Quero apenas dizer que considero o Professor Armando 

Lencastre um verdadeiro mestre, que com o seu exemplo, 

nos iluminou ao longo do meu percurso académico. 

 
 

Que se notabilizou nas três vertentes de Ensino, na 

Investigação e no Projecto.  

 



E que é uma referência para todos nós, Engenheiros e 

Professores Universitários e Cientistas. 

 

E é principalmente um exemplo pelo seu carácter e pela 

humildade que é própria dos grandes Homens. 

 

Portanto, todas as distinções que façamos a uma 

personalidade com esta dimensão, ficam aquém do que o 

Prof. nos transmitiu ao longo da sua vida profissional e que 

constam, com certeza, do Livro de Memórias que hoje é 

apresentado. 

 

Para terminar, faço votos, de muitos anos de felicidade ao 

Sr. Prof. Armando Lencastre e que o seu exemplo ilumine 

muitos jovens.  

Portugal será mais rico, mais justo se muitos jovens 

seguirem o seu exemplo como profissional, mas sobretudo 

como pessoa. 

 

Muito obrigada. 

 

 
 

 


