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Coube-me falar nesta sessão de homenagem ao Sr. Prof. Aires-Barros na qualidade de colaboradora mais jovem do
Laboratório de Mineralogia e Petrologia do Departamento de Engenharia de Minas.

Esta é sem dúvida uma tarefa árdua que fica, certamente muito aquém da grandeza das muitas real izações que estão
associadas à figura do Senhor Professor, e especialmente as que dizem respeito à sua missão de Professor, durante mais
de quatro décadas no nosso Instituto e de Investigador do Centro de Petrologia e Geoquímica.

o Professor Aires-Barros é alguém que os antigos alunos, colegas e colaboradores dificilmente esquecerão.

Como muitos dos presentes nesta sala, conheci o Professor Aires-Barros corno aluna das cadeiras de Petrologia do
curso de Engenharia de Minas. Penso que desde logo nos impressionou nas suas aulas pela sua facilidade de expressão
pela metodologia sistematizada que utilizava na ordenação dos temas ministrados, mas sobretudo pelo à vontade e pela
auto confiança que sempre manifestou.

Mas lembro hoje aqui também os exames escritos que nos preparava o estilo muito particular das questões colocadas,
o tipo de abordagem que pretendia e sobretudo as orais que realizava!

Penso que quem foi aluno do Sr. Professor tem certamente bem presente estas recordações stressantes!

Mal eu imaginava que anos mais tarde, já na minha vida profissional viria a trabalhar directamente com este nosso
Professor! Inicialmente, este contacto foi algo intimidante, visto estar-se perante alguém que foi e é uma referência
importante em vários domínios da ciência.

Trabalhar consigo Professor, foi e é uma experiência riquíssima, uma enorme honra e motivo de satisfação.

Em nome dos muitos licenciados, mestres e doutores queorieritou, influenciou e ajudou a crescer, penso que posso
dizer, o nosso sincero obrigado!

Em nome dos seus colaboradores mais próximos, o desejo autêntico de podermos continuar a contar com a sua
valiosíssima colaboração!

Obrigado Sr. ProfessorAires-Barros

I.S.T., 6 Junho de 2002

(*) - Palavras proferidas na jubil ação do Prof. Aires de Barros no r.S.T. em 2002 /06/06.
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