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Decorreu no passado dia 23 de Junho de 2010, no LNEC, integrada no Encontro Nacional reabilitar 2010, a sessão oficial de 
entrega da 7ª edição do Prémio Ferry Borges. Esta distinção é concedida bienalmente pela APEE – Associação Portuguesa de 
Engenharia de Estruturas, desde 1988, e destina-se a galardoar trabalhos de divulgação dos conhecimentos no domínio da 
engenharia de estruturas, desenvolvidos em ligação com entidades portuguesas.

De acordo com a nova reformulação do regulamento do prémio, podem candidatar-se trabalhos cujo autor ou um dos 
autores, pelo menos, seja nacional de um País de Língua Oficial Portuguesa. O Prémio Ferry Borges passou, por outro 
lado, a ser atribuído apenas em duas modalidades: melhor trabalho publicado em língua portuguesa, inglesa, francesa ou 
castelhana; e melhor trabalho publicado na rpee.

Este prémio, para além de procurar perpetuar a memória da acção de Júlio Ferry Borges em prol da engenharia de estruturas, 
tem contribuído para promover o reconhecimento público da qualidade da engenharia de estruturas portuguesa e constituído 
um importante estímulo para a continuada superação dessa qualidade. Este prémio é, também, um importante incentivo 
para a publicação de artigos científicos e técnicos nesta nossa rpee.

O Júri da 7ª edição do prémio, presidido pelo Prof. João Teixeira de Freitas, catedrático do IST, foi constituído pelos Engenheiros 
Paulo Silveira (LNEC), Carlos Trancoso Vaz (Ordem dos Engenheiros) e Luís Leite Pinto (APEE), e pelos Professores Pedro 
Mendes (IST) e Rui Carneiro de Barros (FEUP). É feita na página 64 deste número da rpee uma breve referência à atribuição 
do Prémio Ferry Borges 2010. A edição de 2010 teve o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República. O valor 
global desta edição do prémio foi de 6000 €.

Com a publicação deste número 7 inicia-se um segundo período de três anos da Série II da rpee, pelo que aproveitamos esta 
oportunidade para de novo agradecer a excelente colaboração dos Revisores dos artigos recebidos para publicação naquele 
período, e apresentar o novo Painel, parcialmente renovado, de Revisores. 
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