Tecnologias....
Numa altura em que quase todos os grandes anúncios têm um sufixo www... etc,
pareceu-me interessante escrever sobre como as tecnologias de ponta como por exemplo
a Internet podem ajudar as técnicas tradicionais como aquela a que me dedico : as
viaturas de atrelagem. As vantagens da Internet, são neste momento inumeras
permitindo por exemplo, visitas virtuais a vários museus e lojas pelo mundo inteiro, a
aquisição de livros especializados que infelizmente não existem no nosso país, a troca
de ideias com outros entusiastas do assunto que florescem um pouco por todo o mundo.

O começo da pesquisa pode começar com um vulgar acesso a um “motor de busca”
como por exemplo o altavista( http://www.altavista.com ) e pela busca das palavras chave
“horse+drawn+carriage”. A pesquisa poderia Ter sido iniciada em qualquer outro motor
de busca com o mesmo tipo de palavras chave, como por exemplo o yahoo, hotbot,
lycos, webcrawler, excite etc. Será normal que nos surjam alguns milhares de “sites”
sobre o assunto o que irá dificultar de algum modo a pesquisa apenas porque irá
aumentar o tempo perdido a seleccionar quais os “sites” que nos interessam.
A minha ideia é facilitar um pouco a tarefa ao leitor, indicando sites que se dedicam eles
próprios só a assuntos relacionados com cavalos, nomeadamente à atrelagem.
Começaria pela Horseweb (http://www.horseweb.com) que contém uma infinidade de links
para outros sites da especialidade devidamente catalogados para facilitar a pesquisa.

Na mesma categoria que este site, insere-se igualmente a horsenet
(http://www.horsenet.com)

Uma outra página que para mim se reveste de algum interesse é a da associação
americana de atrelagem, uma vez que o mercado dos Estados Unidos é o mais
desenvolvido neste campo da atrelagem (http://www.caaonline.com/)

Resta-me fazer referência aquela que é a minha preferida uma vez que pertence a um
clube de atrelagem e se preocupa em colocar exclusivamente assuntos que se prendam
com a atrelagem, desde livros, outros clubes, associações, fabricantes, contactos e uma
lista de discussão sobre o assunto que é uma espécie de fórum onde se discutem todos
os assuntos possíveis e imaginários sobre a atrelagem e onde podemos encontrar
pessoas dos mais variados estágios etários e países. Refiro-me ao Black Sawmp Driving
Club (http://www.bright.net/~hohenbri/)

Resta-me referir com alguma tristeza que além da minha própria página não consegui
localizar mais nenhuma página sobre o assunto em Portugal, nem mesmo a do nosso
museu nacional dos Coches ( provavelmente devido à mudança de instalações que foi
feita) que anteriormente era facilmente localizável..... parece-me um pouco caricato...
mas enfim.... estamos em Portugal... não é de estranhar.
Julgo que a exploração das páginas aqui referidas poderá dar ao leitor uma correcta
noção da dimensão mundial do fenómeno da atrelagem, quer do ponto de vista dos
veículos propriamente ditos, quer do ponto de vista da disciplina de competição ou
mero meio de passar os tempos livres. Verificará certamente também, que os cavalos
são e serão sempre uma das grandes paixões do ser humano, a prova-lo fica a utilização
de tecnologias de futuro como a Internet como meio de divulgação, comunicação e
debate de ideias sobre o assunto.

Carruagens e acessórios

