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e-pedra e cal

Entre 5 e 500 euros, acha pouco? Passo a expli-

car. No dia 1 de Janeiro de 2002, o espaço eu-

ropeu conheceu uma nova moeda comum, o

Euro. Para a concepção artística da série de se-

te notas foi escolhido um motivo comum a to-

dos os países da Comunidade Europeia, a ar-

quitectura, representada por pórticos e janelas

numa face e pontes na outra. Para além de uma

consulta atenta à sua carteira, aconselho uma

visita ao site da Comissão Nacional do Euro,

em www.infoeuro.pt, onde poderá conhecer

melhor as notas (e as pontes), símbolos do nos-

so património comum. 

1•Outro símbolo de referência é a Ironbridge,

a primeira ponte metálica do mundo, que atra-

vessa o rio Severn, a sul de Telford, no Shrops-

hire, Inglaterra. Construída em 1779, repre-

senta o avanço tecnológico da arquitectura do

ferro que dominaria o século XIX, no local uni-

versalmente reconhecido como o Silicon Val-

ley da Revolução Industrial, devido ao suces-

so na produção de ferro derretido com carvão

em 1709. Dada a sua importância singular, foi

criado o Ironbridge Gorge Museum Trust, a

fim de salvaguardar a memória deste local,

com mais de 750 000 visitantes por ano. O Iron-

bridge Gorge (Garganta de Ironbridge) está

inscrito na lista do Património Mundial da

UNESCO desde Novembro de 1986 (ver rela-

tório em www.unesco.org/whc/sites), in-

cluindo a ponte, as minas de Coalbrookdale e

a envolvente paisagística. 

Para conhecer melhor a história deste em-

preendimento, aconselho o site www.iron-
bridge.org.uk e em www.bbc.co.uk/his-
tory/3d/ironbridge.shtmlpoderá conhecer as

várias etapas da construção desta ponte com

ilustrações ou optar pela visualização 3D. A

cronologia deste local está disponível em

w w w . c o a l p o r t . d e m o n . c o . u k /

Timewatch.htm, e no site institucional da ci-

dade de Telford, em www.
telford.gov.uk/heritage, poderá inteirar-se

sobre as questões e intervenientes da Iron-

bridge Gorge Initiative no processo de conser-

vação e valorização deste património. Por fim,

se estiver curioso, pode ainda fazer uma visita

virtual ao pitoresco cenário do vale de Iron-

bridge, através do site www.virtual-shrops-
hire.co.uk/ironbridge-tour/map.htm.

2•O International Association for Bridge and

Structural Engineering (IABSE) é um organis-

mo associativo sedeado em Zurique, na Suíça,

desde 1929, empenhado na promoção da en-

genharia de estruturas, através de conferên-

cias, publicações e grupos de trabalho. Em

www.iabse.ethz.chpoderá consultar notícias,

lista de publicações e um calendário de confe-

rências previstas para o biénio 2002/03, onde

destaco o IABMAS’02 – Conference on Bridge

Maintenance, Safety and Management (Bar-

celona, 14-17 Julho 2002). Não será um site mui-

to "excitante", numa perspectiva de multimé-

dia, dada a formalidade da sua estrutura e

conteúdo, mas penso que é de visita obrigató-

ria para quem procura conteúdo técnico e quer

estar informado do que se passa lá fora. 

3•O Civilium.net é um portal dedicado à cons-

trução civil, promovido pela Construção&Li-

mitada e com ligações à Faculdade de Enge-

nharia da Universidade do Porto, que se

caracteriza por um espaço de notícias e artigos

sobre as grandes obras e empreendimentos

concluídos ou a decorrer. Tratando-se, na sua

maioria de transcrições de jornais, não deixa

de ser merecedor de uma visita a www.civi-
lium/infocil/dmaria.shtml, pelo conjunto de

informação, aliado a boas ilustrações e dina-

mismo da comunidade, nomeadamente estu-

dantes de Engenharia, que encontram aqui

um espaço de troca de informações, software e

emprego. A destacar, um artigo sobre o co-

nhecido engenheiro "de pontes", Edgar Car-

doso, textos sobre a Ponte Vasco da Gama, a

Ponte D.Maria, bem como a futura travessia

do Douro, a Ponte do Infante D. Henrique.  
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