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Quando a construção da ferrovia ligando Curitiba a Paranaguá começou em 1880, a comissão responsável por estudar a localização da estação ferroviária solicitou ao município a concessão do terreno da Compangia de Gueral de Estradas de Ferro. Como era, no entanto, o campo de terra, apenas nove anos depois foi o mesmo adquirido. O projeto da estação caiu sobre o
engenheiro de origem italiana Michelangelo Kuniberti.  Em 1894, o prédio foi ampliado com a construção de outro piso, a obra atribuída ao engenheiro Ruda Lange. Com a realocação dos escritórios da empresa para outro local em 1918, o prédio passou por mudanças que incluíram a criação de um salão nobre. Com a desativação da estação, após a inauguração, na década de
70, da ferrovia, foi instalado um museu, projetado pelos museus da Rede Ferroviária Federal. A construção de dois andares, em alvenaria, tem um revestimento em duas águas, telhas francesas e platibanda chocadas. Sua fachada, simétrica, é valorizada no centro da composição na preparação da empena, coberta com vontades, coberta com timpano e dando ao centro do
relógio, emoldurada por um arco completo. O cenário da fachada, bossagem, tem, com ornamento, pilastras destacadas na ponta do diamante. A fachada traseira, mais simples, é interessante estrutura metálica, formada por colunas cilíndricas e mãos T, que sustentam o teto da plataforma.  Nas proximidades há um viaduto tombado com a estação. A primeira ponte foi
inaugurada em 2 de fevereiro de 1885 e era conhecida como a Ponte da Rua Schmidlin porque passava ao longo de uma estrada com o nome do proprietário da terra. Durante o período chuvoso, a área foi transformada em latasal, o que motivou a construção da ferrovia e a construção do viaduto. Com o aumento do tráfego ferroviário foi construído outro, inaugurado em 1944,
com estrutura metálica importada dos Estados Unidos, e montado sob a direção de seu projetista, o engenheiro Oscar Machado da Costa. Conhecida como Ponte Preta, por causa da cor com que foi pintada por muitos anos, este viaduto foi desativado na década de 1970 devido à abertura da ferrovia.  Apoiada por colunas de pedra, sua estrutura principal é composta por três
vigas, com altura variável de 2,50 m em suportes e 1520 m no centro do vão, com contrapesos formados por blocos de concreto armado projetados para reduzir momentos na faixa central. A extensão total da ponte é de 32.893 m, e o vão central - 21.285 m, e o lateral - 5804 m. A distância entre as vigas principais é de 5,0 m. Em 2012, a ponte foi restaurada. A semelhança das
terras em que a cidade do Recife é habitada pelo território holandês permitiu, já no século XVII, a importação de que serviu para controlar a presença de água sobre o recife. Originalmente localizados na península, e movendo-se, após a chegada de Nassau, para a ilha de Santo Antônio, os holandeses usaram seus conhecimentos na construção de canais e pontes. Essas
inovações foram introduzidas no aglomerado urbano, estrategicamente cercadas por paredes com poços de água e bastiões, de acordo com os mais avançados setores da arquitetura militar da época. Foi uma iniciativa holandesa construir a primeira Ponte do Recife, para alguns considerada a primeira do Brasil, possivelmente da América. Antes da ponte, o transporte era
realizado através de aldeias, dos quais os serviços eram utilizados pelos funcionários da empresa. O Governo de Nassau criou um projeto de ponte ligando o istmo do Recife à ilha de Santo Antonio. É a partir desse período que a passagem alegórica do Touro Voador sobre a cidade é a estratégia da contagem para atrair a atenção da população e, assim, estimular a captação
de recursos. A ponte se chamava Ponte de Recife e foi alterada ao longo do tempo, com dois dos principais portais de entrada que protegiam a cidade, além de uma galeria de lojas instaladas em ambos os lados. Foi substituída, no século XIX, por uma nova estrutura toda em ferro, como a atual Ponte da Boa Vista. Na localização aproximada desta ponte hoje está a Ponte
Maurício Nassau. A segunda ponte ligava a ilha de Santo Antônio com as terras da Boa Vista, começando na frente do palácio, em ângulo contundente, e de frente para a atual rua de Vella, segundo Tadeu Rocha. Essa pesca reflete o planejamento urbano holandês, transformando a região portuária em um 19º ponto para o desenvolvimento da cidade: as diretrizes dessas
pontes marcaram o rumo da expansão urbana, mantida mesmo após a retomada do controle português sobre a região. Os portais também foram referências marcantes na cidade - legado do sistema de defesa que permaneceu por um longo período - o nascimento de uma expressão das portas que marcavam a expansão da área, além das antigas entradas ao núcleo fortificado.
Ele estava no norte, em conexão com Olinda, o Arco do Bom Jesus. No oeste estavam Arco da Conceição, na atual Av. Marquês de Olinda, em uma das capas da ponte e, do outro lado, o Arco de Santo Antônio, apontando para a atual rua 1 de Maryo. Os portões mantiveram sua presença na cidade até o início do século XX, mesmo quando sua função de defesa já era
completamente sem sentido. Sem portais antigos, a cidade do Recife conta atualmente com sete grandes pontes na região central, três delas ligando a antiga península ao bairro de Santo Antônio: a ponte 12 de Setembro (chamada de rotativo), Mauricio de Nassau e Buarque de Macedo. Os outros quatro ligam o bairro. Santo Antônio à da Boa Vista: são as pontes de Santa
Isabel, Duarte Coelho, Boa Vista (conhecida como Ponte de Ferro) e a Ponte Velha (6 de março). Geraldo Marinho e Magdalena Almeida CLOSE Nome Popular: Ponte metálica Sobre o Rio Atibaya Identificação de Origem: Cia. Ponte Rabal Ferreo Campiniro sobre o rio Atibaya Alta produção de café e dificuldades de escoamento, até então realizadas por animais, dos distritos
de Souza e Joaquim Egidio até a estação ferroviária chau. Paulista no centro de Campinas, fabricado em 1889 pelos cafeicultores Paulo Machado Florence - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Cabbras - Fazenda Kabras - Fazenda Kabras - Fazenda Kabras -
Fazenda Kabras - Fazenda Kabras - Fazenda Kabras Fazenda - Kabras Farm Kabras - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Farm - Kabras Fazenda das Pessoas -
Fazenda Capas - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras - Fazenda Capas - Fazenda Cabras - Fazenda Cabras , e Ignasiu de Keires Lacerda - Fazenda dos Alpes, compõem a Companhia Ramal Furreo Campineiro que são conectados por dois distritos no centro. O projeto desta pequena ferrovia cortou a
zona privilegiada da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, após o qual para entrar em seu espaço operacional foi necessário celebrar um acordo com esta empresa. As negociações foram concluídas em 9 de outubro, 1890, e então finalmente Companhia Ramal Ferreo Campiniero, contendo a linha principal (principal), a partir de seu fim na fazenda Kabras, localizada na área
de Joaquim Egídio com extensão total de 32 km, e a extensão, Santa Maria, com 10 km, que partiu do centro de Hoaquim Egidio para a fazenda dos Alpes, tendo a locomotiva principal (Maria Fumas). Sua posse ocorreu em 20 de setembro de 1894, para funcionar regularmente e com bom serviço antes da crise nas plantações de café na região com o advento de uma praga
chamada broca, que reduziu significativamente a quantidade de produto transportado, causando danos à ferrovia. Em 1911, Cia. Ramal Ferreo Campiniero foi vendido pela Companhia Campinairo de Tragnao, Luz-e-For'a (CCTL-F), interessado em integrar a expansão da rede de bondes em construção na cidade de Campignas. Com a venda e a necessidade de unificar os
serviços, em 1915 começaram as modificações técnicas necessárias para melhorar os serviços, a expansão da pista para um metro, que era de 0,60 m e a eletrificação do layout, o que fez com que as locomotivas e vagões substituídos deixassem de cessar Em 18 de março de 1917, os primeiros 17 quilômetros da linha entre Campias e Arrayal dos Souzas foram eletrificados. A
eletrificação chegou à estação terminal de Kabras em março de 1919. A expansão de Santa Maria nunca foi eletrificada, para continuar com um sensor de 0,60 m, porém, a tração a vapor foi substituída pela gasolina automotiva. Mudanças estruturais na linha incluíram a conversão de bueiros, passagens inferiores e superiores, o traçado e a ponte do rio Atibaya, inicialmente de
colunas a pedras no meio do rio com dormentes de ferro. Foi substituído por uma estrutura metálica fazenda com suporte em duas cabeceiras suas extremidades ao lado das barrancas, liberando um córrego de rio para sua extensão livre no fundo. O ponto de virada nº 001/1993 - CONDEPACCHenrique Anunziata Historiador/CSPC/SMC/PMC Uma das principais atrações de
Cachousiro de Itapemrim, a ponte de ferro que liga o centro aos bairros de Aquidaban e Ferrovialios, tem hoje 104 anos. A obra, construída pelo engenheiro Florentino O'Vidos, foi descoberta em 27 de junho de 1910, na presença do então presidente da República, Nilo Penagna. Atualmente adaptada para atender à demanda pelo fluxo de veículos, como rota alternativa, a
estrutura se chama Ponte Demisth'clides Baptista?, em homenagem ao cachoeirense do líder sindical Batistine?, morto no Rio de Janeiro e conselheiro David Alberto Lass diz que a mudança ocorreu em 1996. Isso foi no mandato do prefeito José Tasso de Andrade quando eu era ministro da Educação. A medida foi aprovada com base em ordem executiva aprovada pela
prefeitura após solicitação feita à rede ferroviária federal,?, - explica. A história da Ponte fazia parte da ferrovia que ligava Vitória a Cachoyro. Naquela época (1910), pertencia à ferrovia Leopold, e foi construída na Inglaterra. A ferrovia pertencia originalmente à Esp'rito Santo e à Companhia de Navegação caravelas, de propriedade do Visconde Matozignos, e foi inaugurada em
16 de setembro de 1887 por iniciativa do Capitão Enrique Desaland. Nos primeiros anos, ele relacionou Cachoyro (Rua 25 de Mar'o) com Pumbal (hoje Rive), e a estação ficava no local do Palácio Bernardino Monteiro, sede da Prefeitura. O chamado viradouro?, que mudou a localização dos carros, também estava no centro, na praça jeronimo Monteiro. Fonte: Livros de
Escritores Cachoeirense e PMCI PMCI
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