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041 “O Caminho de ferro de Coimbra a Arganil”

Prefácio da exposição fotográfica “A linha da Lousã” da autoria de dario Silva.
Biblioteca Municipal da Lousã, 24 de junho a 27 de julho de 2007.
Fernando dos Santos Carvalho,

presidente da Câmara Municipal da Lousã

“O Caminho de ferro de Coimbra a Arganil” (sic), foi inaugurado em 16 de Dezembro de 1906.
A inauguração deste troço, que apenas
se estenderia até Serpins, nunca tendo
chegado a Arganil, embora os trabalhos
ainda se tivessem prolongado, há 100
anos atrás, foi um marco no desenvolvimento económico e social desta região.
A indústria, o comércio, a circulação de
pessoas e bens, foram afectados de uma
forma que ainda hoje se repercute na
vida das populações dos concelhos que
são, directa ou indirectamente, servidos
por este Ramal.
Passados 100 anos sobre esta realização,
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entendeu a Câmara Municipal da Lousã
que se deveria comemorar a efeméride.
Para tal, delineou-se um Programa que
teve o seu início em 16 de Dezembro de
2006, com a reconstituição da chegada
do comboio.
De entre as iniciativas programadas
(exposições, recolhas, comunicações,
workshops) entendeu-se como importante uma recolha fotográfica desta linha, na sua actualidade.

do empenho de Dario Silva, transmitenos a importância desta linha e a sua
paisagem, mas também pretendemos
que seja uma homenagem à anónima
população laboriosa destes concelhos,
razão de ser da existência deste Ramal
da Lousã.

A presente exposição pretende mostrar
aspectos do impacto real desta via no
dia a dia das populações, através da captação de imagens simples, de ambientes
e dos seus utentes
“O Quotidiano da Linha da Lousã”, fruto

O Presidente da Câmara Municipal da
Lousã

Esperamos que aprecie esta exposição e
obrigado pela visita!

Fernando dos Santos Carvalho
24 de Junho de 2007
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Guia da exposição
01 - Estação de Coimbra-b (linha do norte)
02 - Estação de coimbra cidade
03 - estação de coimbra-parque
04 - estação de coimbra-parque
05 - São josé
06 - passageiros no apeadeiro de carvalhosas
07 - quinta da ponte
08 - conraria
09 - estação de ceira
10 - estação de ceira
11 - passageiro em vale de açor
12 - trémoa
13 - moinhos
14 - Passageiros no apeadeiro de lobases
15 - Passageiros no apeadeiro de lobases
16 - A jusante de miranda do corvo
17 - passageiros em miranda do corvo
18 - passageiros no apeadeiro de padrão
19 - passageiros no apeadeiro de padrão
20 - “visto daqui, é muito bonito”
21 - apeadeiro de meiral
22 - a vila da lousã
23 - apeadeiro de lousã-A
24 - apeadeiro de lousã-A
25 - estação da Lousã
26 - passageiros na estação da lousã
27 - a jusante de prilhão-casais
28 - apeadeiro de prilhão-casais
29 - estação de serpins
30 - ferroviários em serpins
Fim de linha.
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