Exposição Pontes do Rio Douro no Museu do Douro

No dia 18 de abril, foi celebrado no Museu do Douro o Dia Internacional dos Monumentos e
Sítios - Do Património Mundial ao Património Local: proteger e gerir a mudança, através da
apresentação ao público da Exposição “Pontes do Rio Douro”. A relevância técnica, patrimonial
e humana deste conjunto de obras de arte, construídas ao longo de dois séculos e projetadas,
na sua maioria, por prestigiados engenheiros portugueses, é referida nesta exposição, ao
mesmo tempo que procura chamar a atenção para o desafio que hoje se coloca sobre a
proteção e a gestão do património numa época de marcada globalização económica e cultural,
de profundas transformações sociais e de mudança de paradigmas.
Na nota introdutória de Fernando Seara, Diretor do Museu do Douro, pode ler-se: Esta
exposição para além de nos dar a conhecer as pontes, que unem as margens do Rio Douro é
uma mostra de obras de arte e uma estreita ligação do Museu do Douro à Ordem dos
Engenheiros. Hoje, mas com um olhar no futuro, é fundamental construir pontes que liguem e
unam as pessoas, as instituições, os lugares e os países e fundamentalmente que nos
aproximem ao outro.”
“A Ordem dos Engenheiros e a Fundação Museu do Douro encontraram nas pontes que ao
longo dos tempos foram sendo projetadas e erguidas pelo rio Douro um motivo de encontro
para, em parceria, darem vida à exposição “Pontes do Rio Douro”.
São dezoito as obras de arte que incorporam este trabalho, com texto e coordenação do Eng.
António Vasconcelos, autor do livro “As Pontes dos Rios Douro e Tejo”, editado pela Ordem e
fonte de inspiração para este projeto.
No ano em que a Ordem dos Engenheiros comemora 75 anos ao serviço da Engenharia e do
País, esta é também uma expressão de reconhecimento pela qualidade técnica superlativa dos
muitos Engenheiros Portugueses que têm, através do seu saber, ultrapassado as barreiras

físicas impostas pela natureza com vista à criação de condições mais ajustáveis às
necessidades e dimensão do Homem.
A presente exposição exalta o domínio da técnica por parte do homem, mas igualmente a
beleza e a imponência de um Rio que este Museu nunca se cansará de evidenciar.”
A exposição estará patente no Museu do Douro até 17 de junho de 2012, aberta ao público
todos os dias das 10h00 às 18h00, encerrando durante o período de almoço (das 13h00 às
14h30). Esta exposição passará a itinerar pela Região Demarcada do Douro a partir de 2013.
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