Victor de Mello Lecture

Carta enviada aos membros do Conselho Diretor em 10 / 09 / 2007:
Prezados Conselheiros da ABMS,
A diretoria da ABMS vem há tempos pensando em uma forma de homenagear o prof. Victor, de
forma a reconhecer a grande contribuição que ele trouxe para a Engenharia Geotécnica, não só para a
ABMS, mas também para a comunidade internacional. Alguns conselheiros, em particular os expresidentes da ABMS Waldemar Hachich e Willy Lacerda, participaram e incentivaram a idéia.
Recentemente, o Eng. Luiz Guilherme, filho do prof. Victor e conselheiro da ABMS, foi consultado
e concordou que a ocasião seria bastante propícia para a diretoria da ABMS detalhar o assunto. E, assim,
a idéia da homenagem foi tomando a forma de uma palestra internacional de alto nível: a Victor de
Mello Lecture, com características inspiradas na Rankine Lecture, com periodicidade bienal, e com uma
possível co-organização da comunidade geotécnica portuguesa.
Uma visita ao prof. Victor, em meados de agosto passado, permitiu-nos constatar a sua grande
emoção e agradecimento ao ter conhecimento da intenção da homenagem. E, então, o que era uma boa
idéia passou a ser uma missão para a diretoria da ABMS.
Em 28 de agosto passado, aproveitando a presença de muitos sócios e conselheiros ao final da
Assembléia Extraordinária da ABMS, a proposta da Victor de Mello Lecture foi mencionada. O apoio de
todos os presentes foi uma confirmação de que a proposta era viável e a vontade de se homenagear o
prof. Victor era unânime.
Nesta primeira semana de setembro, a direção da SPG foi consultada e convidada a participar. A
resposta dos colegas portugueses não poderia ter sido melhor. Houve uma concordância rápida e integral
com a proposta da homenagem e com a nossa sugestão de viabilizar a 1ª edição da Victor de Mello
Lecture já em 07 de abril de 2008, durante o 4º. Congresso Luso-Brasileiro de Geotecnia, em Coimbra,
Portugal. A intenção das diretorias da ABMS e SPG é convidar o renomado prof. John Burland para esta
1ª edição, considerando a sua amizade de muitos anos com o prof. Victor. A 2ª edição da Lecture seria,
assim, em agosto de 2010, durante o 5º Luso-Brasileiro, no Brasil.
A diretoria da ABMS detalhou, então, o formato da Victor de Mello Lecture, e um regulamento
preliminar é apresentado em anexo.
O objetivo desta consulta é não apenas dar conhecimento ou pedir o apoio dos conselheiros da
ABMS para a iniciativa, mas solicitar uma revisão crítica e eventuais sugestões ou comentários que
venham a engrandecer ainda mais a Victor de Mello Lecture.
Solicitamos a sua eventual manifestação com a brevidade possível e permanecemos à disposição
para esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,
Alberto Sayão,
Presidente da ABMS.
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Comentários de conselheiros e sócios (de 10 a 17/ 09/ 2007):
1 - Ilan Gotlieb
Prezado Sayão, embora estivesse presente na Assembléia Extraordinária onde você expôs a idéia da
Victor de Mello Lecture, gostaria aqui de parabenizá-lo e aos demais membros da diretoria por esta
brilhante iniciativa. Sou da teoria que as homenagens não devem ser póstumas, para que o
homenageado possa sentir-se realizado e prestigiado e assim desfrutar do reconhecimento.
Para o caso do Prof. Victor, o fato de ter sido apresentada a ele essa idéia é, ao meu ver, ainda mais
brilhante, pois vai ao encontro do meu entendimento sobre homenagens.
Assim, gostaria de novamente parabenizar a diretoria por esta excelente iniciativa e dizer ao Prof.
Victor que esta honraria é mais do que merecida.

2 – Jaime Domingos Marzionna
Parabéns à Diretoria pela iniciativa.

3 – Maurício Ehrlich
À Diretoria da ABMS e demais colegas, o projeto é excelente e só merece aplausos. É justa a
homenagem, o Prof. Victor de Mello é sem dúvida o representante da Geotecnia Brasileira com maior
destaque no cenário internacional. Esta iniciativa será também benéfica à internacionalização da
Geotecnia Brasileira e à Revista Solos e Rochas, mais uma contribuição do Prof. Victor à nossa
engenharia. Sabemos que as áreas de atuação do Prof. Victor são bastante amplas, mas não acho
conveniente limitar a esses temas as escolhas de palestras e futuros convidados a proferi-las. Sugiro
que os temas contemplem toda a geotecnia, tal como acontece no caso da Rankine Lecture. Tal só
traria maior destaque e prestigio à iniciativa.

4 – Sérgio Paraíso
Justíssima homenagem ao Prof Victor de Mello, referência a nós engenheiros geotécnicos de
competência, dedicação, probidade e sobretudo "da análise crítica" do desempenho das atividades
acadêmicas e profissionais no exercício da geotecnia. Parabéns á ABMS por mais esta iniciativa feliz.

5 - Milton Kanji
Aos queridos colegas que tiveram essa excelente iniciativa e a todos os Conselheiros que apoiaram a
idéia, dou meus parabéns. A Victor de Mello Lecture é sem duvida uma mais que merecida
homenagem a quem tanto trabalhou em geotecnia no Brasil e no exterior, trazendo escola e
inovações. Apoio inteiramente a iniciativa, e me parece que o Regulamento está excelente.

6 - Marcus Pacheco
Prezados colegas conselheiros: vejo na proposta não somente o mérito irretocável quanto ao
reconhecimento de nosso ilustre Prof. Victor de Mello, mas também uma fórmula muito feliz para que a
Revista "Soils and Rocks" seja cada vez mais um periódico de impacto internacional. Iniciativas como
esta me orgulham de ser sócio da ABMS por 34 anos.
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7 – Sussumu Niyama
Aos colegas da Diretoria e do Conselho, faço minhas as palavras de tantos quantos se manifestaram.
É mais do que uma justa homenagem de todos os brasileiros geotécnicos e que tenha a divulgação
internacional como ele merece.
8 – Denise Gerscovich
O Prof. Victor de Mello é sem duvida uma referência da Geotecnia do Brasil. Eu teria uma singela
sugestão de aportuguesar o nome do evento para Conferência Victor de Mello, considerando sua
dupla nacionalidade.
- Denise, obrigado pela mensagem. A sua sugestão é válida, e a opção do título em português chegou
a ser pensada, mas prevaleceu em inglês mesmo. Assim, a Lecture fica mais fácil de ser reconhecida
e assimilada por toda a comunidade internacional, que é o objetivo principal da homenagem. E fica
mais nítida a diferença entre a Victor de Mello Lecture e a Conferência Pacheco Silva, que é brasileira,
ou a Lição Manuel Rocha, que é portuguesa. Sayão.

9 – Argimiro Alvarez Ferreira
Parabéns aos membros da ABMS pela brilhante proposta e oportunidade de concretização.

10 – Francis Bogossian
Estou inteiramente de acordo!

11 - Milton Golombek
Parabéns pela decisão de criar esta homenagem.

12 - Márcio Almeida
Parabenizo a presente diretoria por mais esta iniciativa. A proposta apresentada tem o meu apoio.

13 - Manuel Matos Fernandes (Portugal)
Acho a idéia verdadeiramente excelente! Pelo que significa de homenagem ao Victor e porque ela
valorizará muitíssimo os CLBGs, servindo mesmo de âncora definitiva para os mesmos. Quanto ao
Regulamento, parece-me bem. Levanto a questão da duração: 45 minutos não será limitativo? Não
poderemos ir até 1 hora como é na Lição Manuel Rocha? Um grande abraço e parabéns.
- Caro Manuel, obrigado pela mensagem. A VM Lecture será a principal atividade dos congressos
luso-brasileiros, mas há outras sessões no evento. A duração de 45 minutos é somente uma
indicação, pois certamente, se o palestrante precisar, terá alguns minutos a mais. Sabemos que a
sessão da VM Lecture acabará sendo mais longa, pois ainda temos de prever os tempos para
apresentação e agradecimento, fora um eventual período de perguntas. No total, dará os 60 minutos,
no mínimo. Grande abraço, Sayão.
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14 - Jorge Almeida e Sousa (Portugal)
Sobre o regulamento da Lição Vitor de Melo, por mim, está óptimo e inteiramente merecido.

15 - Ricardo Oliveira (Portugal)
Felicito a ABMS pela idéia e pela sua concretização com a colaboração da SPG. Trata-se de uma
homenagem à obra de Victor de Mello mais do que merecida.

16 – Luis Edmundo Campos
Parabéns pela iniciativa.

17 – Flavio Miguez de Mello
Parabéns pela iniciativa. O Professor e a geotecnia merecem.

18 – Paulo Cruz
De fato, nós latinos parece que só prestamos homenagens aos mortos e talvez eles venham a saber
do fato, mas talvez não. Por isso, pode até ser que não me tenha ocorrido a idéia de propor a Victor de
Mello Lecture. Não fôsse o Victor, e é provável que eu estivesse trabalhando com a Hidráulica, e não
com os Solos. Devo a ele a minha profissão. Cabe a nós agora encontrarmos os que, ao preferirem
tais Conferências, prestem a ele a homenagem que merece. Não vai ser fácil, vai ser mesmo muito
difícil, porque nesses meus 50 anos de profissão, nunca vi uma engenharia tão ruim, tão
desprestigiada e tão mal paga. Mas aí está o nome do Victor para nos empurrar para frente, para nos
encorajar a reagir, para nos dar o apoio que ele sempre nos deu.

19 - Claudio Mahler
Aprovada.

20 – Leandro Costa Filho
Excelente iniciativa da ABMS, todo o apoio.

21 – Terezinha Espósito
A iniciativa conta com meu total apoio. A homenagem é mais do que justa. O Prof. Victor de Mello é
um exemplo para todos nós.

22 – Maurício Abramento
Parabéns pela excelente iniciativa.
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23 – Sandro Sandroni
O Victor merece, sem dúvida. Parabéns pela iniciativa

24 - Moacyr Schwab Menezes
Excelente, oportuna e merecida homenagem. Enfatizo que o texto está enxuto, conciso, objetivo e
concordo com os critérios e condições apresentados.

25 - Eda Quadros
Parabéns por mais uma excelente iniciativa. O brilho do Prof. Victor de Mello ultrapassa todas as
fronteiras e como ele um dia escreveu, seus amigos contam-se como as estrelas do céu. Homenagem
justa e merecida ao grande homem que ele é ainda "nosso Professor".

26 – Werner Bilfinger
Parabenizo a diretoria pela excelente idéia e iniciativa. A Victor de Mello Lecture é uma justa
homenagem ao Prof. Victor, por tudo que ele fez pela geotecnia e engenharia no Brasil e no mundo, e
pela pessoa que é. Tenho certeza que todos os profissionais que forem convidados a proferir esta
"lecture" se sentirão muito honrados e zelarão pela qualidade e excelência técnica.

27 – Luiz A. Bressani
Achei a proposta extremamente interessante e oportuna. Tem meu total apoio.
Mas gostaria de fazer um comentário complementar à proposta. Que sendo bi-anual, seja convidado,
de forma alternada, um palestrante estrangeiro e um de língua portuguesa. Assim teríamos um salutar
contraponto de idéias e um diferencial na homenagem.
- Caro Bressani, obrigado pela sugestão.
Na origem da proposta, foi aventada a opção de se alternar a nacionalidade, como você sugere. Mas
os argumentos contra foram:
1- ninguém poderá dizer que a Lecture foi criada para promover os luso-brasileiros.
2- o regulamento não impede lusos ou brasileiros de serem indicados, desde que sejam reconhecidos
internacionalmente.
3- com aquela condição, um país ficaria sempre com a Lecture internacional (Portugal, por sediar a
1a., a 3a., etc) e o outro (Brasil) com a lecture "caseira", em português.
4- a ABMS e a SPG já têm as suas Lectures nacionais de grande expressão: Pacheco Silva e Manuel
Rocha.
Enfim, mais adiante, se for o caso, faz-se uma revisão. Abraço, Sayão.
- Caro Sayão, muito obrigado pela resposta. Fiz o comentário sem conhecer todas estas razões, que
são interessantes e bastante relevantes. Estou plenamente satisfeito e fica claro que tudo foi pensado.
Contem com meu apoio. Bressani.

28 – Fernando Danziger
Caros colegas da ABMS, justíssima e muito oportuna a homenagem. Parabéns aos seus
idealizadores.
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29 – Fernando Barata (Texto recebido via fax)
À Diretoria da ABMS (At.: eng. Alberto Sayão, presidente)
Estou remetendo um texto manuscrito sobre a homenagem ao ilustre engenheiro Prof. Victor de Mello.
Vai manuscrito para não perder mais tempo, já que o assunto merece urgência.
Cordialmente,
Prezado Presidente:
Recebi o ofício da Diretoria da ABMS de 10/09/2007, referente à Homenagem ao ilustre e eminente
colega, Professor eng. Victor F. B. de Mello. Eu não estava presente à Assembléia de 28 de agosto de
2007, em São Paulo, por motivo justificável. Mas é óbvio e mais que evidente que, se estivesse
presente, estaria de acordo e aprovaria enfaticamente a proposta sobre a referida homenagem.
O professor Victor de Mello tem uma vida toda dedicada à Mecânica dos Solos, a serviço da
engenharia brasileira e mundial, além da sua atividade ampla e efetiva. Como engenheiro e professor
ilustre, atingiu o alto patamar de presidente da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e
Fundações, e foi o único brasileiro a alcançar esse elevado nível de responsabilidade. Pela
importância do trabalho realizado, merece de nós todos, engenheiros admiração e reconhecimento.
O estabelecimento da "Victor de Mello Lecture" é uma forma meritória e perene de homenagear o
professor engenheiro que tanto realizou ao longo dos últimos 50 anos.
A união com a geotécnica portuguesa é compreensível e louvável, já que Victor de Mello é lusobrasileiro (ou brasileiro-lusitano) e honra, igualmente, Brasil e Portugal. A escolha do Prof John
Burland, amigo e admirador do Prof. Victor de Mello, para realizar a 1ª Palestra, em Coimbra, a 07 de
abril de 2008, é uma excelente idéia. Convém convidá-lo urgentemente.
Em princípio, o "Regulamento", cujo texto recebi, me parece adequado. Poderá ser remanejado
adiante, se for considerado necessário.
É o que tinha a dizer sobre o assunto. Parabéns à ABMS pela decisão.
Com meu respeito e cordialmente,
Fernando Emmanuel Barata,
Professor e Engenheiro, Sócio Emérito da ABMS.
- Prezado Prof. Barata, em nome da diretoria da ABMS, agradeço a sua mensagem de apoio e
incentivo à criação da Victor de Mello Lecture. É com satisfação que lhe informo, em primeira mão, que
o Prof. Burland foi contatado hoje cedo e aceitou a indicação de proferir a 1a. Lecture em abril
próximo. Com um abraço cordial, Alberto Sayão.

30 - Roberto Coutinho
Feliz e importante iniciativa da ABMS. De acordo com todos os pontos. Parabéns a todos os
responsáveis - ABMS e SPG.

31 – Celso Orlando
Foi muito feliz e pertinente a idéia de se criar a Victor de Mello Lecture, conforme já havia sido
divulgado na Assembléia Extraordinária aqui em São Paulo. O Prof Victor transmitiu aos seus alunos,
além dos seus conhecimentos inquestionáveis e inovadores, o grande entusiasmo pela nossa
profissão, que nos contagiou. E, também, foi um dos pilares do reconhecimento da engenharia
geotécnica brasileira internacionalmente. Parabéns aos idealizadores.
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32 - Anna Laura Nunes
Prezados conselheiros e especialmente aos membros da Diretoria da ABMS,
É com satisfação imensa que a diretoria do CBMR recebe a notícia da Victor de Mello Lecture. Esta
homenagem ao Prof Victor de Mello, além de obrigatória, representa a sensibilidade da nossa
associação e a gratidão de todos os geotécnicos à grande contribuição do nosso Professor. Parabéns
pela iniciativa.

33 - Luiz Antoniutti Neto
Parabéns ao Prof. Victor! Humildemente venho a somar a esta unânime e maciça manifestação de
apoio e admiração a essa grande pessoa e sua obra. Abraços a todos os colegas geotécnicos, em
especial aos propositores desta Lecture.

34 - Alexandre Gusmão
Parabéns pela iniciativa. Precisamos ressaltar as virtudes na nossa engenharia, e o Prof. Victor Mello
representa muito bem o espírito da geotecnia brasileira. Um abraço nordestino a todos.

35 - Bernadete Danziger
Homenagem justa ao brilhante e ilustre professor que norteou a vida profissional e acadêmica de
tantos geotécnicos.

36 – Tarcísio Celestino
A idéia é mais que louvável sob vários aspectos. Primeiro, porque a profissão no Brasil (e no mundo
também!) deve muito ao Prof. Victor de Mello, por ter tido a habilidade e a capacidade de motivar
clientes e dirigentes de grandes empreendimentos em outros tempos a contratar serviços de alto nível.
Segundo, porque muitos de nós, profissionais, devemos muito a ele (e neste grupo eu também me
incluo), no mínimo por motivações e sadias provocações que despertaram numa geração o gosto pela
geotecnia. Terceiro, porque, se hoje o Professor tem limitações mecânicas (mas não intelectuais) para
atuar, ainda tem grande capacidade de influir pela boca de muitos conferencistas que perpetuarão seu
nome. Seguramente as primeiras conferências (esperamos que muitas!) até contarão com a presença
do Professor, o que será ainda um motivo a mais para mostrarmos a ele nossa pequena retribuição
pelo muito que ele fez.

37. Manuel de Almeida Martins
Caros Amigos da Diretoria e Amigos e Colegas do Conselho Diretor da ABMS,
A proposição da "Victor de Mello Lecture" é fenomenal; parabéns aos colegas que tiveram a brilhante
iniciativa, a qual, além de propiciar a justa homenagem ao Prof. Victor de Mello, engrandece
sobremaneira a AMBS e a geotecnia como um todo.
A homenagem, traduzida em conferências, permitirá que nossas mentes estejam sempre sendo
incentivadas pela memória e pelas insuperáveis qualidades intelectuais, técnicas e humanas, sempre
manifestadas na atuação profissional e pessoal do Prof. Dr. Eng. Victor de Mello. Um forte abraço a
todos e ao Prof. Victor de Mello.
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38. Willy Lacerda
Finalmente posso responder aqui da Itália ao e-mail sobre a Victor de Mello Lecture. Brilhante
iniciativa, calorosa acolhida, homenagem mais do que merecida. Parabéns aos idealizadores, e ao
caro Prof Victor de Mello. É uma homenagem mais do que merecida, é justa, e só faz crescer nossa
ABMS.

39. Paulo Henrique Dias
Aprovo sem retoques a proposta de "homenagear o ilustre engenheiro geotécnico, Prof Victor de
Mello”. Destaco a citação de "engenheiro geotécnico", citado no regulamento, termo já consagrado.

40. Marcos Strauss
Já dei meu apoio na Assembléia Extraordinária em SP, mas reitero-o. O Eng. Victor de Mello é alguém
a quem todos nós, engenheiros geotécnicos, gostaríamos de ver homenageado de forma tão especial.
E o melhor, homenageado em vida. Esta é uma ótima prática a qual temos que buscar sempre. Meu
apoio e minha disposição no que for necessário pra concretizar esta homenagem.

41. Antonio Vianna da Fonseca (Portugal)
Caro amigo Sayão, obrigado pela informação, que logo apreciei e que muito me alegrou. Tenho um
imenso respeito pelo Prof Victor de Mello - que tenho a graça de conhecer e ter privado o pouco para o
admirar - e reconheço nele um amigo e um inspirador. Esta homenagem vem na melhor altura.
Parabéns pela iniciativa, que abre caminho para criar uma "chancela" internacional ao nível dos
melhores.

42. Ennio M. Palmeira
Parabéns pela excelente iniciativa.

43. Jarbas Milititsky
Belíssima iniciativa!!! É mais do que merecida a homenagem, e o fato do Victor ter recebido a
proposta tem um significado muito especial.

44. Luciano Decourt
Prezado colega e amigo Sayão, como sempre, você soube expressar os sentimentos da comunidade
geotécnica brasileira. Essa proposta, além da justíssima homenagem ao mestre, irá, sem dúvida,
valorizar e engrandecer a geotecnia nacional, o que, aliás, foi sempre o principal objetivo do Prof.
Victor de Mello.
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44. Manoel Freitas
A importância da iniciativa é indiscutível! Parabéns pela iniciativa. Tenho a honra de acompanhar
desde 1967, como aluno, o extraordinário conhecimento técnico e de "lição de como atuar como
engenheiro frente aos problemas", desde esse ano.
Apenas um comentário: A importância e contribuição de Brasil e Portugal, e do Prof. Victor de Mello
(ex. Pres.ISSMGE), na comunidade internacional, me leva a pensar nos seguintes pontos:
a) Definir-se a língua inglesa como a língua oficial (e única) da Lecture, de modo a atrair o interesse de
colegas fora da comunidade Luso-Brasileira (EUA, GB, China etc).
b) Promover o evento através das revistas internacionais Hydropower & Dam e Water Power;
c) Envolver o CBGB (e o ICOLD) na divulgação do evento. A organização ficaria com as entidades já
citadas no Regulamento Preliminar.
- Caro Manoel, obrigado pela sua mensagem e comentários. O inglês é a língua oficial do texto, a ser
publicado na Soils and Rocks. Não haverá exceções quanto a isto. A apresentação oral ficou, no
entanto, com a possibilidade de ser em português, para o caso do palestrante ser brasileiro (ou
português), em Congresso Luso-Brasileiro, com platéia luso-brasileira. Neste caso, poderia ser meio
estranha a palestra em inglês. Envolver as revistas e associações de barragens será obrigatório
quando a Lecture for sobre Barragens. Vamos consultar sempre o CBDB para a divulgação. A nossa
intenção é que esta Lecture venha a ser muito divulgada e prestigiada. Abraços, Sayão.

45. Emanuel Maranha das Neves (Portugal)
As minhas felicitações pela iniciativa tão justa e oportuna!

46. Luis Ribeiro e Sousa (Portugal)
Sobre a Lição Victor de Mello, não posso deixar de concordar com esta acção proposta da ABMS.

---------------------------------------------- Mensagem Final -----------------------------------------------------De:
"Luiz Guilherme de Mello" <lgmello@vecttor.com.br>
Data: Qua, Setembro 19, 2007 7:55
Assunto: Proposta - Victor de Mello Lecture
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colegas,
Tenho recebido vossas mensagens e as compartilhado com o Victor.
Não preciso dizer como ele está contente e emocionado com a homenagem que vocês materializaram.
E nós da família estamos muito contentes de ver e sentir vosso carinho por ele.
Um abraço a todos,
Luiz Guilherme.
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