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RESUMO 

  

 As contrapartidas previstas pelo aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua (AHFT) 

contemplam, de várias formas, a inventariação e a preservação do património e da memória do 

vale do Tua, e várias ações estão em curso com esses objetivos. Neste artigo, abordam-se alguns 

aspetos do património do vale do Tua, sob o ponto de vista ferroviário, designadamente a 

existência de uma linha ferroviária centenária ao longo do vale, seguindo a margem esquerda do 

rio Tua entre Foz Tua e a cidade de Mirandela. Trata-se de um linha que abrange cerca de 55 km, 

de um total de 134 km de via férrea entre Foz Tua e Bragança, de que um troço de cerca de 12 

km ficará submerso pelo enchimento da albufeira do AHFT. Descreve-se também a forma como 

estes patrimónios estão a ser tratados pelo projeto FOZTUA, um projeto multidisciplinar baseado 

numa parceria entre a Universidade do Minho e o Massachusetts Institute of Technology (MIT 

Boston, USA), parceria que resultou do programa MIT Portugal. 

 

 

1. O VALE DO TUA 

 

 O rio Tua resulta da confluência de outros dois rios, o rio Tuela (que nasce em Espanha, 

na zona de Zamora e que atravessa o concelho de Bragança) e o rio Rabaçal (que também nasce 

em Espanha, na Galiza, e que separa os concelhos de Valpaços e Mirandela numa certa 

extensão). A confluência dá-se cerca de 4 km a norte da cidade de Mirandela.  

 O projeto FOZTUA está associado aos cinco municípios (Mirandela, Vila Flor, Murça, 

Alijó e Carrazeda de Ansiães) envolvidos com o rio Tua propriamente dito, entre Mirandela e o 

rio Douro. O território destes cinco municípios distribuía-se administrativamente pelos distritos 

de Bragança e Vila Real (Figura 1), fazendo agora parte de várias NUTs III. A complexidade 

administrativa da região não tem favorecido um desenvolvimento integrado do vale e um 

aproveitamento das sinergias e complementaridades intermunicipais (Beira, 2012). 
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Figura 1 - Municípios dos distritos de Bragança e Vila Real (antiga “província de Trás os 

Montes), com os cinco municípios do “Vale do Tua” assinalados (Beira, 2011) 

 

 Cumulativamente, nestes cinco municípios existem territórios que sob o ponto de vista 

geográfico estão tecnicamente fora do vale do Tua, quando este é entendido como bacia 

hidrográfica (Figura 2). Partes importantes dos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Alijó e Vila 

Flor ficam fora da bacia do Tua. Por sua vez a bacia do Tua ultrapassa em muito o território dos 

cinco concelhos que constituem o vale do Tua administrativo. Os municípios de Carrazeda de 

Ansiães e de Alijó dividem-se entre as bacias do Tua e do Douro - que também acontece 

marginalmente no concelho de Murça. Por sua vez, o concelho de Vila Flor distribui-se pelos 

vales do Tua e da Vilariça, integrados respectivamente nas bacias do Tua e do Sabor. 

 

 
 

Figura 2 - Bacia hidrográfica do rio Tua (Vieira et al., 2012).  

 

 Os cinco municípios do vale do Tua apresentavam, de acordo com o recenseamento de 

2011, cerca de 50 mil habitantes, um pouco menos do que os 60 mil registados no primeiro 

recenseamento (1864) - num país cuja população no mesmo período cresceu mais de 2.5 vezes, 

evidenciando dinâmicas populacionais bem diferentes (Beira, 2011). 
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2. FOZ TUA, TERRA DE ENTRONCAMENTOS E TRANSBORDOS  

 

 Nos finais do século XIX, o caminho-de-ferro criou um entroncamento ferroviário na 

pequena povoação de Foz Tua, com a chegada da linha do Douro em 1883. O comboio havia de 

deslocar o transporte fluvial, mas Foz Tua manteve a sua vocação de ponto de transbordo de 

pessoas e de mercadorias. 

 A linha do Douro chegou a Foz Tua em 1883 e em 1887 abriu a linha do Tua, de Foz Tua 

a Mirandela. A estação de Foz Tua (Figura 3) era e é dual; de um dos lados a linha do Douro, em 

via larga, e do outro lado a linha do Tua, em via estreita, com o seu quilómetro zero precisamente 

em frente ao edifício da estação de Foz Tua. A diferença de bitolas entre as duas linhas obrigava 

a penosos transbordos das mercadorias e os passageiros a uma incómoda mudança de comboios. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3 - Vista da estação de Foz Tua na atualidade 

 

Ao longo do século XX, Foz Tua tornou-se um dos centros de cultura ferroviária de Trás 

os Montes e, ainda hoje, a estação e instalações anexas “respiram” o característico ambiente 

ferroviário, a que não falta uma coleção de locomotivas, equipamentos e carruagens em estado de 

conservação medíocre, mas que continuam aí estacionadas (Figura 4). Neste contexto, Foz Tua 

foi a escolha óbvia para instalar um núcleo sobre a memória da linha e do vale do Tua. 

 

 
 

Figura 4 - Estação de Foz Tua (setembro de 2011) 

 

A ponte ferroviária da linha do Douro foi a primeira ponte em Foz Tua. A ponte metálica 

que antecede o túnel das Prezas, na linha do Tua, foi a segunda ponte a ser construída. Só cerca 
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de meio século depois é que uma ponte rodoviária veio ligar as duas margens do rio Tua e 

permitir a ligação rodoviária completa entre Alijó e Carrazeda de Ansiães (Figura 5). Por essa 

altura, as tradicionais barcas de passagem do rio Tua deixaram de ter razão para existir. Aliás, o 

negócio das barcas fluviais estava já em decadência desde as primeiras décadas do século XX. 

 

 
 

Figura 5 - Pontes em Foz Tua 

 

 

3. A LINHA DO TUA 

 

 Em 1906 o comboio chegava a Bragança, último destino implementado de um projeto 

mais ambicioso, mas nunca concluído. Mas já em 1887, quase vinte anos antes, a linha do Tua 

tinha chegado a Mirandela (Figura 5), escassos quatro anos depois de adjudicada a obra.  

 Ao longo da primeira metade do século XX, a linha do Tua / Bragança foi a grande 

“autoestrada” da Terra Fria e da Terra Quente transmontana para o acesso das pessoas e da 

economia regional ao outro Portugal para além do Marão, e ao mundo para além de Portugal, 

através do grande entreposto urbano que é a cidade do Porto. Mas já na última década do século 

XIX, o troço Tua / Mirandela tinha assumido esse papel para todo o vale do Tua. 

 Sob o ponto de vista de engenharia, a construção da linha foi um marco da engenharia 

portuguesa, que merece ser celebrado. Ao contrário de outras linhas então implementadas em 

Portugal, esta foi uma linha desenvolvida e construída largamente pela engenharia portuguesa, 

apesar das enormes dificuldades que o relevo e a geografia colocaram. Cerca de um milhão de 

jornas de mão de obra foram necessárias para construir o primeiro troço da linha, até Mirandela, 

durante cerca de mil dias de trabalho. Em média perto de mil trabalhadores por dia terão estado 

ocupados na obra, dos quais cerca de dez por cento eram mulheres e crianças. Cabouqueiros, 

mineiros e pedreiros eram os artistas especializados mais necessários - quase tanto como a massa 

de indiferenciados e ajudantes. Uma mão-de-obra com escassa ajuda de máquinas: uma linha 

aberta com a ajuda de carroças e carros de tração animal, cavalos e juntas de bois, e, claro, muita 

dinamite. 

 A construção do primeiro troço da linha do Tua corresponde muito ao espírito explorador 

característico da segunda metade do século XIX. São os tempos da apologia da mecanização e do 

progresso, do espírito “científico” de Júlio Verne e das grandes expedições. Á pequena escala 

portuguesa, a linha do Tua ia abrir uma das regiões mais longínquas do continente (quando vista 
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a partir de Lisboa, como é óbvio), mas também uma das regiões mais desconhecidas (pela classe 

política e dirigente), uma espécie de selva ou “amazónia” portuguesa, uma região muito atrasada 

para além das barreiras naturais do Marão, onde se imaginava existirem grandes riquezas que 

esperavam pelo caminho-de-ferro para serem exploradas. O ferro e o vapor viabilizariam minas, 

indústrias e culturas agrícolas.  

 Um jornalista do Diário Popular exprimia assim, na altura da inauguração da linha entre 

Foz Tua e Mirandela, o seu deslumbramento perante a paisagem e a obra da linha que descobria, 

em termos bem característicos da época: “Entramos em seguida no caminho-de-ferro de 

Mirandela, cuja linha é maravilhosamente soberba. Sempre numa vastidão infindável, montanhas 

colossais se sucedem. Engastadas de penedos, parecendo, por vezes, quase tocar o céu, lembram 

ondas enormes de um mar petrificado. (...) Túneis, pontes férreas e de pedra, muros de suporte 

em grande quantidade. A todo o momento nos aparecem profundos precipícios, com o Tua lá em 

baixo a esgueirar-se por entre fraguedos que parecem lançados lá do alto por braços de ciclopes. 

E extasiando-nos diante desta trágica e crua monotonia, em que a natureza espalha o terror e o 

quer que seja de infernal, acodem-nos à imaginação os nomes de Drak, de Hugo, de Dante! 

Artistas extraordinários do fantástico medonho, aí tendes a realidade terrível!” 

 Vários autores têm produzido, recentemente, várias obras sobre o contexto ferroviário em 

que nasceu a linha do Tua, como por exemplo Alegria (2011), Pereira (2011) e Santos (2011). 

Sobre o processo de decisão da construção da linha, e os debates parlamentares associados, ver 

Pereira (2012). 

 

 

4. O PROJETO FOZTUA 

 

 O projeto FOZTUA inclui um conjunto de atividades com vista ao estudo histórico da 

linha do Tua e ao projeto e construção de um Núcleo da Memória (NM) em Foz Tua, 

vocacionado para a memória do vale e da linha do Tua que é o objectivo final do projeto. Para a 

sua concretização, está organizado em vários subprojetos (Figura 6). Dois deles tratam das fontes 

documentais e das fontes orais sobre a memória do vale e da linha do Tua, de 1850 até hoje, 

gerando conteúdos que informarão os desenvolvimentos do subprojeto de museologia do NM. 

Este NM integrará simuladores da linha do Tua, cujo desenvolvimento é o objetivo de um outro 

subprojeto. Finalmente o projeto (arquitetura) e a construção do NM constituem outras unidades. 

O NM deverá estar operacional para que a albufeira do AHFT possa começar a encher - o que se 

prevê para finais de 2015.  

 

 
Figura 6 - Estrutura do projeto FOZTUA 
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O projeto FOZTUA pretende explorar as seguintes temáticas:  

 • vale do Tua e sua história e geografia;  

 • património natural e histórico do vale do Tua;  

 • a linha do Tua como uma obra inovadora e um marco da engenharia portuguesa; 

 • a história empresarial associada à linha do Tua quer dos agentes de exploração 

da linha, quer ao comércio e indústria regionais à sua volta, como utilizadores e 

fornecedores da mesma; 

 • a linha do Tua e o impacto a longo prazo no desenvolvimento regional do vale 

do Tua, ao longo de mais do que um século. 

  

Para além destas temáticas, o projeto FOZTUA pretende também recolher a memória do 

próprio projeto e produzir conteúdos relevantes para a promoção futura do vale do Tua. 

Em síntese, o projeto FOZTUA pretende ter as seguintes características: 

  • fomentar uma abordagem multidisciplinar que combine especialistas de história, 

engenharia e tecnologia, ciências sociais, desenvolvimento regional e cultural; 

  • atingir um nível académico de reconhecida qualidade internacional e, também, 

um bom nível de divulgação;  

  • alcançar uma abordagem internacional, através de parcerias com o MIT (USA) e 

o programa MIT Portugal, dando assim protagonismo internacional ao projeto e à região do vale 

do Tua; 

  • atrair a participação de convidados internacionais altamente qualificados nos 

diversos seminários e atividades internacionais previstas, dando assim uma relevância e um 

protagonismo adicionais ao vale do Tua e ao projeto, e reforçando o referido protagonismo e 

visibilidade além fronteiras;  

  • conseguir uma forte participação e ligação com as comunidades locais, inclusive 

integrando de forma ativa a comunidade escolar da região; 

  • motivar a participação local reforçada pela realização de todas as reuniões 

associadas ao projeto em localidades do vale do Tua; 

  • dar forte visibilidade às atividades e resultados do projeto, quer na forma de 

materiais impressos, quer como audiovisual e como arquivos digitais baseados na web e, dessa 

forma, contribuir para a promoção do vale do Tua; 

  • contribuir para uma boa integração entre os objectivos de construção da nova 

barragem (EDP) e as comunidades locais do vale do Tua; 

  • integrar-se com os projetos de requalificação das zonas envolventes da povoação 

de Foz Tua, previstos pela Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães. 

 

 

5. O NÚCLEO DA MEMÓRIA EM FOZ TUA 

 

 O Núcleo da Memória (NM), a instalar no perímetro da estação ferroviária de Foz Tua, 

deverá ter uma vocação de polo atractor de vários segmentos de público, especialmente do 

público escolar, assim como funcionar como um polo dinamizador de atividades culturais numa 

região com características naturais únicas, em plena zona classificada pela Unesco como 

Património da Humanidade e no centro do Alto Douro Vinhateiro. Usando tecnologias 

multimédia e audiovisuais, o núcleo deverá também incentivar a experimentação nas áreas da 

tecnologia e da engenharia associadas à construção e exploração da linha. O NM não é nem 
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pretende ser um museu. A sua vocação principal passa, antes, por ser um centro interpretativo do 

vale e da linha, coordenado com outras valências locais. 

 Assim: 

 • O NM deve tratar aspectos da memória do vale do Tua e da linha da Tua, 

incluindo uma abordagem multidimensional do vale do Tua; 

 • O NM deve ser uma componente âncora para um potencial conceito mais vasto, 

completo e ambicioso de Foz Tua como polo atractor e um ponto de entrada no vale do 

Tua. Para além de suporte da memória do vale e da linha, o NM deve contribuir para a 

atração de visitantes e para o desenvolvimento local; 

 • O NM não terá coleções próprias a manter e preservar, para além de alguns 

eventuais artefactos materiais que possam vir a ser incluídos. O NM deve basear-se em 

suportes digitais, com capacidades flexíveis de apresentação; 

 • O NM deve ter uma forte componente pedagógica; 

 • O NM deve ocupar um espaço físico não inferior a 200 m2, devendo o espaço 

onde for instalado ter uma garantia de disponibilidade de pelo menos 50 anos; 

 • O modelo de negócio e de gestão do NM deve assegurar a sua sustentabilidade 

(garantia de fundos para suporte operacional durante oito anos após abertura); 

 As circunstâncias envolventes da estação de Foz Tua, e do núcleo habitacional junto da 

estação ferroviária de Foz Tua, onde instalar o NM, reúnem um conjunto de características cujo 

aproveitamento integrado pode suportar uma intervenção mais ambiciosa. 

O NM em Foz Tua ficará entre duas barragens (Valeira e a nova Foz Tua), a pouca 

distância uma da outra, susceptíveis de serem pontos de atração e de oferecerem visitas que 

interessem públicos diferentes. 

Essas barragens apresentam as seguintes características: 

 • unidas por caminho de ferro, numa distância curta (cerca de 8 quilómetros); 

 • ligadas também por via fluvial navegável (rio Douro); 

 • com um percurso de grande valor paisagístico e beleza natural, incluindo 

paisagens de socalcos; 

 • em pleno vale do Douro; 

 • em zona do Alto Douro Vinhateiro classificada de Património da Humanidade 

pela Unesco; 

 • com uma zona envolvente circundante rica em património (arqueológico, 

inclusive rupestre, ferroviário, paisagístico ...) e com várias “quintas” do Tua e do Douro 

acessíveis; 

 • e com aspectos locais fortemente ligados à história do Douro, da região e mesmo 

de Portugal, onde se cruzam as figuras de Dona Antónia e as suas propriedades em Foz 

Tua, e as deambulações curiosas de um perspicaz e aventureiro Barão de Forrester, em 

tempos difíceis da crise da filoxera, ambos personagens marcantes e por sua vez 

protagonistas do célebre acidente no Cachão da Valeira. 

O NM (Figura 7) deverá constituir uma âncora primária que facilitará a exploração de um 

conceito para Foz Tua assente nos considerandos anteriores. O património ferroviário na estação 

de Foz Tua, tem valor intrínseco quer pela estação e linhas em si, quer também pela coleção de 

material aí depositado, incluindo a operação do comboio histórico do Douro que habitualmente 

faz a inversão de marcha na estação de Foz Tua. 
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Figura 7 - Proposta para o Núcleo de Memória, Foz Tua: aspeto interior, visão de artista (projeto 

e imagem por aNC Arquitetos, 2012) 

 

 Assim, o NM deverá ser um atractor por si só, não só de visitantes, mas também de outras 

âncoras complementares que criem um sistema local que reforce a atratividade da região de Foz 

Tua de uma forma integrada que transcenda a vocação específica do NM por si, como entidade 

isolada (Figura 8). 

 

 
Figura 8 - Foz Tua e relações com outros atractores regionais, no plano cultural 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 O projeto FOZTUA e a construção do AHFT, têm gerado oportunidades significativas 

para repensar o património e a memória de uma das regiões tradicionalmente mais isoladas de 

Portugal, o “interior do interior” norte. Têm contribuído, também, para lançar iniciativas que 

promovam o protagonismo e atratividade da região para novos visitantes, bem como a qualidade 
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de vida e auto estima das comunidades locais. Para isso, a cooperação entre os vários atores 

envolvidos tem sido e continuará a ser essencial, incluindo a cooperação intermunicipal.  

O projeto FOZTUA procura gerar interesse da comunidade académica sobre o vale e a 

linha do Tua e, nesse sentido, organizou já várias conferências internacionais em Foz Tua. O 

projeto do Núcleo de Memória, em Foz Tua, constitui a oportunidade para criar uma âncora para 

um sistema atractor de visitantes para o vale e, apesar da modéstia do orçamento previsto, o seu 

contributo para o vale do Tua pode vir a ser muito relevante. 
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