Biblioteca de
Carruagens
Na
mesma
linha
de
desenvolvimento do tema dos
carros de cavalos, venho desta vez
propor aos leitores interessados
uma pequena biblioteca sobre o
tema. Já o disse antes e reafirmoo: além da prática, os livros
permitem um desenvolvimento de
conhecimentos para ir mais longe
e melhor nestas coisas do restauro.
Já aqui referi os dois livros que
existem em português e irei
enumerar
alguns
dos
que
considero importantes publicados
noutros países e línguas.
Começarei pelo único livro que
conheço que é uma autêntica
enciclopédia sobre carros de
cavalos:

“Carriage Terminology: an
Historical Dictionary” de Don H.
Berkebile (Smithsonian Institute

Press – 1979). Palavras para
quê?.... está lá tudo. Este livro é
uma compilação enciclopédica de
publicações do Sec XIX e está
escrito com uma tal simplicidade
que mesmo que não se perceba
nada de carros de cavalos se
apreendem facilmente todas as
explicações. Tem um defeito... é
difícil de obter e é caro... bem...
“não há bela sem senão”.
(Ranking 0-10: 9)
Menos
dispendioso
mas
igualmente de elevado valor
técnico é o “Wheelmaking –
Wooden Wheel design and
construction” de Don Peloubet e
compilado pelo Carriage Museum
of America (Astragal Press –
1996).

É uma compilação de artigos do
Sec XIX exclusivamente sobre a
construção de rodas de madeira:
técnicas, truques, dicas, máquinas,

faça você mesmo, etc. Certamente
uma leitura a não perder.
(Ranking 0-10: 7)

segredos do restauro mas de
leitura fácil e pouco cansativa.

Igualmente interessante é o
“Practical Carriage Building”
com edição original de 1892 e
reeditado pela Astragal Press em
1996

Considero-o
um
livro
complementar ou dispensável
(Ranking 0-10: 2)
Como pintar correctamente uma
carruagem é a resposta

é um guia completo para a
construção e reparação de todo o
tipo de veículo sendo por isso
mesmo indispensável para quem
queira saber mais sobre o assunto
(Ranking 0-10: 10)
Para uma leitura menos técnica e
com muitas fotografias recomendo
o
“The
restoration
of
CARRIAGES” de George L.
Isles (Linen Publishing Inc.1996). È um livro descontraído e
que não aprofunda muito os

que nos dá o soberbo livro
“Practical Carriage and Wagon
Painting” de M.C. Hillyc numa
edição original de 1898 e
reeditado pela Astragal Press em
1997. Contendo todos os
pequeninos truques para uma
pintura clássica é certamente um
livro indispensável a quem queira
fazer o trabalho de restauro pelo
seus próprios meios. (Ranking 010: 9)

especializadas que podemos aí
encontrar. É um livro engraçado e
que se lê como se fosse o jornal
diário. (Ranking 0-10: 5)
Como complemento a esta lista
resta recomendar alguns livros

“The Bristol Wagon and
Carriage Ilustrated catalog,
1900” é um catálogo de vendas de
veículos de trabalho de uma das
empresas líder da altura.

sobre a utilização diária dos
veículos no desporto e no lazer
pois, afinal de contas, e que vale
uma carruagem de cavalos se não
a soubermos atrelar?

Permite-nos
apreender
a
especialização a que chegaram
este tipo de veículos no início do
século XX. Gruas, Básculas,
transporte de arvores, lavandarias,
peixarias,
gelo,
bombeiros,
cangalheiros e aguadeiros são
algumas
das
actividades

Falo-vos do “A l’ecole de
l’attelage – LE MENAGE” de
Brigitte de Diepold (Maloine
1988); do “Le noveau manuel du
Cavalier” de Pierre Enoff
(Éditions Solar, Paris 1994) e do
“Make the most of Carriage
Driving” de Vivian e Richard

Ellis and Joy Claxton (J.A.Allen
&
Co,
London
1995).
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Obviamente são livros talvez
dispensáveis mas ainda assim
gostaria de os recomendar.
Existe ainda mais bibliografia que
poderia estar aqui enumerada mas
por razões como a língua (alemão
ou magyar), baixo interesse
técnico e lúdico ou pelo simples
facto de não a conhecer
pessoalmente, tomei a liberdade
de não a referir, uma vez que
pouco ou nada adiantaria aos
leitores.
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