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editorial
A publicação da rpee teve o seu início em Janeiro de 1978. Ao longo das últimas três décadas esta revista procurou manter
o seu carácter de divulgação científica e técnica, no âmbito da engenharia de estruturas. Hoje como ontem, queremos
continuar a contribuir com o maior empenho para o reforço e aperfeiçoamento desta área do conhecimento, ao serviço da
comunidade nacional e internacional de Língua Portuguesa.
Na página electrónica da rpee, cujo endereço é: http://rpee.lnec.pt, incluímos uma resenha histórica que evoca,
nomeadamente, as sucessivas Direcções da rpee que nos antecederam ao longo dos últimos 30 anos. Todas elas aqui
recordamos, e a todas elas agradecemos o legado por nós recebido, construído, número a número, com elevado sentido
de rigor e responsabilidade. Uma menção particular é devida à primeira Direcção da rpee, designadamente nas pessoas dos
Engenheiros Artur Pinto Ravara e Artur Torres Mascarenhas que, como primeiros Director e Director Adjunto, foram os seus
principais obreiros. Também aos autores, os que já contribuíram com os seus trabalhos para a rpee e os que certamente
contribuirão no futuro, o nosso agradecimento. Também deles depende a qualidade da revista. Com eles continuamos a
contar.
Recorda-se que nesta Série II procuramos um ajustamento da rpee ao presente contexto científico e técnico, nacional
e internacional. Assim, em paralelo com a transição para o novo formato e para o novo aspecto gráfico, publicámos, no
número 1, uma memória sobre os 60 anos de actividade do Departamento de Estruturas do LNEC, e, no número 2, um artigo
de opinião sobre o projectista e a qualidade dos projectos de estruturas. Agora, neste número 3, publicamos uma entrevista
com o Engº José Teixeira Trigo, na sua qualidade de responsável pela Marca de Qualidade LNEC nos últimos 15 anos.
Tal como nos dois números anteriores, decidimos ligar a capa da revista a um dos artigos que verse sobre uma realização
concreta. A obra em destaque é a da construção da Igreja da Santíssima Trindade, em Fátima, recentemente concluída.
Trata-se, de facto, de uma obra notável, pela sua dimensão e complexidade, que recebeu a Marca de Qualidade LNEC e cujos
projectistas foram recentemente galardoados com o Prémio Secil de Engenharia Civil 2007.
Com a publicação deste número 3 da Série II, procuramos assim dar mais um passo na construção da nova rpee que
desejamos, e a que todos os nossos Leitores de Língua Portuguesa têm direito.

João Almeida Fernandes

Director da rpee
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