ID: 65527082

02-08-2016

Tiragem: 25772

Pág: 22

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Diária

Área: 5,71 x 30,00 cm²

Âmbito: Informação Geral

Corte: 1 de 1

DN também
celebra os 50
anos da Ponte
25 de Abril
INICIATIVA A ponte sobre o
Tejo faz 50 anos no próximo
sábado. Vamos assinalar
a data com recordações
da obra e uma reportagem

A Ponte 25 de Abril - nascida Ponte
Salazar - faz 50 anos no próximo
dia 6 de agosto. Para assinalar a
data, o DN tem em marcha um
conjunto de iniciativas associadas
ao meio século de uma das mais
emblemáticas e utilizadas infraestruturas do pais.
A partir de amanhã, até à próxima sexta-feira, serão publicados
diariamente dois postais alusivos à
construção ou inauguração da
ponte, retirados dos arquivos do
Diário de Notícias. Momentos
como os testes de carga da ponte,
com centenas de pesados munidos
sobre o tabuleiro, ou a bênção da
estrutura pelo cardeal Cerejeira.
No sábado, o DN publica um
grande poster com uma vista geral
da ponte, acompanhado na contracapa de várias fotografias alusivas a momentos históricos, como a
substituição das placas alusivas ao
nome da infraestrutura, após o 25
de Abril de 1974, e a inauguração
da circulação ferroviária.
Também no próximo sábado, o
DN publicará uma grande reportagem na qual, para além de se revisitar toda a história e todos os números desta obra, desde a prospeção do solo para instalação dos
pilares principais à inauguração, se
tentará apresentar uma perspetiva
do edifício diferente daquela a que
os seus milhares de utilizadores
diários estão habituados.
Passeámos sob o tabuleiro automóvel, na companhia do engenheiro responsável pela gestão da
infraestrutura, visitámos componentes essenciais da ponte que estão longe dos olhares, inclusivamente escondidas debaixo da terra, em zonas seguras que não
podem sequer ser fotografadas. É o
caso da principal amarração da
ponte, na margem sul do Tejo, em
si mesma uma obra de engenharia
impressionante.
Ficámos ainda a saber mais sobre a monitorização constante do
estado do tabuleiro, feita pelo Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNE0 , percebendo assim
que, no fundo, a ponte é urna obra
em constante renovação e manutenção.
Mas também há grandes renovações em perspetiva, para um futuro mais próximo do que se poderá imaginar. E delas daremos também conta no trabalho que será
publicado no próximo fim de semana.

