
Resumo 

 

Este trabalho apresenta a Linha do Tua em termos históricos, de projecto, de 

construção e dos seus cenários geológico-geotécnicos. O objectivo é reunir os 

elementos de carácter histórico e científico disponíveis sobre a linha, num só 

documento. 

O trabalho está dividido em oito capítulos. No primeiro faz-se uma pequena introdução 

sobre o tema do trabalho e o modo como foram obtidos os elementos apresentados. No 

segundo capítulo convida-se o leitor a fazer uma viagem pela linha e no terceiro 

apresentam-se conteúdos históricos sobre a mesma: o nascimento, a aprovação e a 

sua inauguração. 

Nos capítulos quatro e cinco são apresentados elementos sobre o projecto e respectiva 

construção. Neles caracterizam-se a geometria do traçado e as obras de arte nele 

existentes, apresentam-se os cálculos de uma ponte metálica, quantifica-se a mão-de-

obra e os veículos envolvidos na construção da linha e algumas alterações feitas ao 

projecto inicial. 

O capítulo seis é dedicado ao viaduto das Fragas Más, onde se apresentam elementos 

sobre o projecto e construção do viaduto actual, ilustra-se o viaduto metálico original e 

faz-se referência ao acidente que o destruiu. 

No capítulo sete é feita uma caracterização geológica do vale do Tua, apresentam-se 

alguns cenários de instabilidade e respectivas soluções. O capítulo oito contém uma 

pequena conclusão. 
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Abstract 

 

This paper presents the history, project, construction and geological-geotechnical 

scenery of Linha do Tua. The aim is to bring together the historical and scientific 

elements of the line in a single document. 



The work is divided into eight chapters. In the first a short introduction is made about the 

theme of work and how the evidence presented was obtained. The second chapter 

invites the reader to make a journey around the line, and in the third, the historical 

content: the birth, adoption and its inauguration is presented. 

In chapters four and five the elements of the project and its construction are defined. 

The geometry of the track and the works of art still prevailing are described along with 

the calculations of a metal bridge, the quantification of hand labour and the vehicles 

involved in the construction and the changes made to the original Project. 

Chapter six is dedicated to the Fragas Más overpass, where the details of the remaining 

project and its construction are set, the original metal overpass is illustrated and a 

reference is made to the accident that destroyed it. 

In chapter seven a geological characterization of the valley of Tua is made, and some 

scenarios of instability and their solutions are presented. The chapter eight contains a 

short conclusion. 
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