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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 ar-
ganil” (sic), foi inaugurado em 16 de de-
zembro 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 desenvolvi-
mento 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, 

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 impor-
tante uma recolha fotográfica desta li-
nha, na sua actualidade.

a presente exposição pretende mostrar 
aspectos do impacto real desta via no 
dia a dia das populações, através da cap-
tação de imagens simples, de ambientes 
e dos seus utentes 
“O Quotidiano da linha da lousã”, fruto 

do empenho de dario silva, transmite-
nos 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.

esperamos que aprecie esta exposição e 
obrigado pela visita!

O Presidente da Câmara muniCiPal da 
lOusã

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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