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porto | eDgAr cArDoSo fAleceu A 05 De julho Do ANo 2000

o engenheiro que estava 
um passo à frente do futuro

edgar cardoso (1913-2000) viveu para lá 
do seu tempo e deixou marca forte

são dele as pontes da arrábida e são 
joão e é dele um estilo que fez escola

PEdro EManUEl sanTos (texto)

e
ste domingo, 05 de julho, 
terão passado 15 anos so-
bre o desaparecimento 
de Edgar Cardoso, o enge-

nheiro que revolucionou a arte de 
projetar pontes e de arriscar o fu-
turo sem medo das consequências. 
Nascido em 1913 no Porto, num 
primeiro andar da rua Pinto Bes-
sa, formou-se com 15 valores pela 
Faculdade de Engenharia, onde 
mais tarde lecionou décadas a fio. 
Antes, passara parte da infância e 

 edgar cardoso (de dedo em riste) durante a construção da ponte da arrábida, uma das suas obras mais emblemáticas

adolescência a acompanhar o pai, 
alferes de infantaria do exército, 
pelo país fora. 
Homem que rompia com os câ-
nones da época pela destreza das 
ideias, ficou conhecido como o 
‘engenheiro das pontes’. A da Ar-
rábida, por exemplo, foi comple-
tamente inovadora. Inaugurada 
em 1963, foi a primeira ponte do 
mundo cujo arco em betão arma-
do não tocava a superfície da água. 
Durante os seis anos de construção 
atraiu a curiosidade de muitos, 
desde populares que assentavam 

arraiais para testemunhar o evoluir 
da obra, a especialistas estrangeiros 
que vinham ao Porto observar in 
loco o desenvolvimento do inédito 
projeto. 
Reza a história que havia quem 
duvidasse que a ponte sobrevi-
vesse, acreditando que ela caíria 
a qualquer momento por falta de 
sustentabilidade. Mais de meio sé-
culo depois, porém, continua a ser 
referência. E sem sinais de queda 
iminente...
A marca deixada da ponte da Arrá-
bida é tal que, em 2001, menos de 

um ano depois da morte de Edgar 
Cardoso, os jornais noticiaram que 
se estudava a possibilidade de bati-
zar a estrutura com o nome do seu 
autor. A proposta, porém, acabou 
por cair no esquecimento com o 
passar do tempo.
Em 1991, Edgar Cardoso experi-
mentou o mesmo arrojo na ponte 
ferroviária São João. O enorme vão, 
cujo tamanho foi à época recorde 
mundial, não assenta em pilares a 
tocar o Douro e a travessia entrou 
diretamente para a galeria das 
mais inovadoras e elogiadas quase 

unanimemente. No rol das “poé-
ticas pontes”, como a classificou a 
Universidade do Porto (UP) numa 
biografia dedicada a Edgar Cardoso.
Figura marcante do século XX por-
tuense, Edgar Cardoso nunca abdi-
cou de ser uma voz do Norte. Po-
lémico, controverso, ativo, incon-
formado, todos os adjetivos mais 
rebeldes em época de ditadura lhe 
foram colados. Nada que impedisse 
que após a revolução de 25 de abril 
de 1974 tivesse passado pelo seu 
período mais negro a nível profis-
sional e pessoal, ao ser impedido de 
trabalhar durante cinco anos, até 
1979, por, alegadamente, ser de-
fensor do regime fascista anterior.
Quis o destino que fosse reintegra-
do no Instituto Superior Técnico e 
que poucos anos depois entrasse 
em idade de reforma. Mas isso não 
fez Edgar Cardoso parar, bem pelo 
contrário. Foi então que iniciou 
uma das fases mais prolíferas da 
sua atividade e que o seu prestígio 
foi novamente relançado, tanto 
em Portugal como a nível inter-
nacional, onde já acumulara expe-
riências no passado. A convite de 
empresas e governos estrangeiros, 
fez projetos de relevo como os das 
autoestradas de Barcelona, em Es-
panha, por exemplo.
Ele que começou por trabalhar di-
retamente para o Estado, na Junta 
Autónoma das Estradas, sem nun-
ca abdicar do cunho próprio que 
aplicava em projetos que gizava pa-
ra o setor privado. Tudo isto a par-
tir do seu Laboratório de Ensaio e 
Estudo de Estruturas e Fundações, 
cujos primeiros escritórios foram 
em Lisboa.
Lembra a UP que, paralelamente 
à vida profissional agitada, Edgar 
Cardoso cedo foi apontado a uma 
“brilhante carreira académica 
e científica”. Era tido como um 
“professor implacável”, devido à 
exigência que tinha para com os 
alunos durante as aulas.
Edgar Cardoso rebentou com as 
convenções, foi homem à frente do 
tempo porque parecia adivinhar o 
futuro, quando os outros nem se-
quer o anteviam em sonhos. Não 
temia ser confrontado por quem 
dele duvidava, adorava responder 
convictamente, por vezes até com 
algum sarcasmo, aos que o contes-
tavam. E olhava em frente, sempre 
em frente.


