roteiro de túneis e
pontes

uma
experiência de
contrastes

“Camino de Hierro” é um percurso pedonal que transcorre por um troço de linha de comboio fechada ao tráfego, que conjuga a grandiosidade da engenharia
civil mais representativa do século XIX com uma natureza privilegiada.

Neste passeio vai descobrir a vertigem
que provocam pontes suspensas em
desfiladeiros impossíveis, a penumbra
de túneis perfurados na rocha viva e a
amplitude de umas paisagens que formam parte de um ecossistema único.
Uma proposta diferente, atrevida, uma
experiência de contrastes de luzes,
perspectivas e sensações.
Definitivamente uma viagem de pedra,
ferro e água.
Página esquerda: Ponte del Lugar.
Ponte Poyo Valiente.

informação
de interesse
COMO CHEGAR:
• Desde Salamanca: C-517 por
Vitigudino e Lumbrales.
• Desde Ciudad Rodrigo: SA-324 e
C-517 desde Lumbrales.
• Desde Portugal: N 221 por Barca
D’Alva.

o percurso
O “Camino de Hierro” está situado no canto noroeste da província de Salamanca, no território
do Abadengo, em pleno parque natural das Arribas do Douro e limítrofe com Portugal.
A antiga estação de La Fregeneda, na paragem de Valdenoguera, é o ponto de partida do
“Camino de Hierro”. Aqui encontra-se o estacionamento para veículos e o espaço de recepção
de visitantes. Desde aqui inicia-se o percurso, que se realiza pelos passeios laterais do caminho-de-ferro.

DISTÂNCIA:
• Camino de Hierro: Estação de La
Fregeneda- Cais de Vega Terrón:
17 km (ida).
• Roteiro reduzido: Estação de La
Fregeneda-Túnel número 3 (Vereda
alternativa)-Estação. 8 km ida e volta.

No início, a escassos 500 metros da estação, atravessamos o Túnel número 1,
o mais comprido do percurso com
mais de 1,5 km de longitude. À saída do mesmo, começa uma sucessão de túneis e pontes, que balizam
o caminho através de uma suave
inclinação na descida.

DURAÇÃO:
• Camino de Hierro: 6 horas aprox.
• Roteiro reduzido: 3,5 horas aprox.

O Itinerário transcorre à vista das
impressionantes ravinas e o leito do rio
Águeda até desembocar no Douro, no único
cais fluvial de Castela e Leão.

ÉPOCA RECOMENDADA:
Primavera e Outono.

Uma vez lá, um transporte leva-o de novo ao ponto
de partida. Consulte os horários.
Ponte Poyo Valiente.

Ponte Internacional.

Entrada túnel número 5.

DIFICULDADE:
Média. Vereda em descida pelos
passeios laterais do caminho-deferro.

PRECAUÇÕES:
Pessoas com vertigem.
TRANSPORTE DE REGRESSO:
Desde o Cais de Vega Terrón à
Estação de La Fregeneda (incluído no
bilhete).

PONTO DE INÍCIO:
A estação de La Fregeneda é o
ponto de acesso obrigatório ao
Roteiro.
Coordenadas GPS:
40.989276, -6.837019
40°59’22.0”N 6°50’14.6” W

mais de um
século de
história
O Roteiro “Camino de Hierro” percorre os 17 quilómetros finais da antiga linha de comboio La
Fuente de San Esteban-Barca d’Alva. Este caminho-de-ferro, conhecido como Linha do Douro, foi
construído entre 1883 e 1887 para favorecer a ligação entre Salamanca e o Porto.
Mais de 2.000 peões participaram nos trabalhos, que constituíram um desafio, principalmente
nesta parte final pelas soluções técnicas que foi necessário implementar para salvar a agreste
geografia do terreno.
Destacam os 20 túneis e as 10 pontes metálicas, algumas destas últimas feitas pela escola de
Eiffel, que juntamente com outros valores patrimoniais mereceram a declaração desta grande
obra da engenharia civil como Bem de Interesse Cultural no ano 2000.

os protagonistas da linha
A construção desta linha de caminho-de-ferro teve como principais impulsores o Sindicato dos
Bancos do Porto, criado pelo governo português, e a Associação de Comerciantes da mesma
cidade. Ambos conseguiram o financiamento necessário para o projecto. Foram o Sr. Henry Burnay e Ricardo Pinto da Costa os quais formaram a Companhia do Caminho de Ferro de Salamanca à fronteira portuguesa e se encarregaram da construção da linha e da sua exploração inicial.
O afinco que Ricardo Pinto da Costa pôs no impulso deste projecto supôs para ele a nomeação
de Conde de Lumbrales. Nesta localidade está
situado o Centro de Recepção de Visitantes do
“Territorio Vetón” na casa que tem o seu nome
e que mostra a importância que teve na construção desta magnífica obra.
Outro grande defensor foi o deputado nas Cortes pelo distrito de Vitigudino, e residente em
Hinojosa de Douro, Adolfo Galante.
Também merecem uma menção destacada os
trabalhadores que participaram na construção
deste caminho impossível. Foram os grandes
artífices do projecto, participando nalgumas
fases construtivas em número que superava os
dois mil.

Ponte do Lugar. Saída do túnel número 20. Arquivo de Venâncio Gombau. Câmara Municipal de Salamanca.
Ponte do Lugar. Arquivo de Venâncio Gombau. Câmara Municipal de Salamanca.

Casa do Conde de Lumbrales.

Ricardo Pinto da Costa e sua esposa Mª Francisca Bartol.

uma grande obra de engenharia
A espectacularidade e valor desta jóia industrial radicam nomeadamente nas soluções técnicas
que foi necessário executar para adaptar o traçado ferroviário à agreste geografia das arribas
do Douro principalmente nos 17 km que separam a estação de La Fregeneda da fronteira com
Portugal, e que hoje formam o roteiro desta caminhada.
A esta infra-estrutura também se tem chamado o “caminho- de- ferro impossível” por um duplo motivo: a dificuldade técnica do traçado, que tinha que fazer compatíveis as restrições geométricas da linha com os grandes obstáculos orográficos e a necessidade de grandes recursos
económicos que fizeram frente aos elevados investimentos.
O complexo e arriscado fez-se realidade numa época de escassez económica e com tecnologia
pouco desenvolvida. As tremendas dificuldades do terreno abrupto e quebrado resolveram-se
com uma sucessão de pontes e túneis, autênticas obras de arte. Estas construções constituem
um legado da engenharia industrial de finais do século XIX único.

Ponte sobre Arroyo Valiente.

Saídas de túneis número 6 e 7.

Página da direita: Pontes sobre o rio Águeda.

A soma de esforços,
vontades e realizações técnicas
podem ser consideradas
como próprios de uma epopeia

os túneis
e as pontes
Não menos espectacular resulta a passagem pelos 20 túneis escavados nesta última parte hoje
transitável do caminho-de-ferro. Todos juntos somam mais de 4 km de longitude. Entre eles
destacam o túnel número 1, de 1,5 km de longitude, construído para salvar a passagem da
estrada de La Fregeneda, e o túnel número 3, em forma de U.
A secção tipo dos túneis corresponde a abóbada de arco de meio ponto e empenas rectas com
revestimento de alvenaria.
As dez pontes que balizam o trajecto têm as vigas principais construídas em Cruz de San Andrés.
Uma vez executada a obra de fábrica, estribos e pilhas, a armação montava-se em secções. O
seu desenho e fabrico realizou-se na Bélgica e na França; de facto, a parte metálica mandou-se em peças. Este processo construtivo teve uma excepção, a ponte internacional sobre o rio
Águeda, que foi projectado por engenheiros portugueses, transportando-se a estrutura metálica subindo o Douro.

o meio natural
O “Camino de Hierro” está situado no parque
natural das Arribas do Douro, um enclave
com qualidade ambiental excepcional que
lhe valeu a declaração como Reserva da
Biosfera em 2015. O rio Douro e seus
afluentes abriram impressionantes fendas fluviais, com umas condições climáticas de tipo mediterrânico.
Grande parte deste Roteiro segue paralelo
ao leito encaixado do rio Águeda, um território acidentado de ravinas e rochedos, que constitui
o habitat de aves de rapina como a águia real e perdigueira, o abutre do Egipto e o grifo.
Outro valor ambiental encontra-se no túnel 3; nele
descansam e reproduzem-se uns 12.000 morcegos, formando una das colónias mais Importantes
da península Ibérica. Durante os períodos de criação, no início do Verão, este túnel permanece fechado, embora uma vereda alternativa permite continuar o
passeio.

Túnel número 6.

Túnel 6 Poyo Valiente.

Ponte de Las Almas.

Fenda do Douro.

Morcegos.

Grifo.

bilhetes só
através do site
Para aceder ao caminho somente
se poderá adquirir o bilhete no site

www.caminodehierro.es

No site vai encontrar informação
prática sobre as opções de visita e o
transporte de regresso à estação de
La Fregeneda.
Não esqueça consultar para
programa a sua viagem e as
condições de acesso.
Grupos, consultar as condições.

informação
turística
LA FREGENEDA
Plaza de España, 1.
923 521 199
www.lafregeneda-ayto.es
Centro de visitantes de Vega Terrón
Cais de Vega Terrón
HINOJOSA DE DUERO
c/ La Laguna, 32
923 515 003
www.hinojosadeduero.es
LUMBRALES
TERRITORIO VETÓN (ROTEIRO DE
CASTROS E BERRÕES
CENTRO DE RECEPÇÃO DE
VISITANTES
Casa do Conde
C/ Ricardo Pinto da Costa, 1.
923 512 270
www.salamancaterritorioveton.com

SAN FELICES DE LOS GALLEGOS
Plaza de España, 12.
923 521 517
www.sanfelicesdelosgallegos.es
SOBRADILLO
CASA DEL PARQUE
ARRIBAS DO DOURO
Torreón de Sobradillo
Plaza del Castillo, 58. Sobradillo
923 522 048
www.patrimonionatural.org
ROTEIRO DO VINHO ARRIBES
www.rutadelvinoarribes.com
SALAMANCA TURISMO PROVÍNCIA
www.salamancaemocion.es

Organize a sua escapadela!
CLUBE DO VIAJEIRO ARRIBES: Alojamento, experiências,
visitas interpretadas, passeios de barco, ementas tradicionais,
artesanato, provas…

www.clubviajeroarribesdelduero.es
Edita: Diputación de Salamanca,
Turismo e Património
Fotografias: David Arranz. Francisco Martín.
Arquivo Municipal Ayuntamiento de Salamanca

Desenho e maquetagem: KokoroLab
DL S 226-2020
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