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 MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES 
E COMUNICAÇÕES

Gabinete da Secretária de Estado dos Transportes

Despacho n.º 13737/2008
De entre os objectivos cometidos à Rede Ferroviária Nacional — 

REFER, E. P., previstos no Decreto-Lei n.º 104/97, de 29 de Abril, 
ressalta, pelo seu alcance social, a valorização da Linha do Algarve, 
nomeadamente no que concerne à segurança.

Neste sentido, foi desenvolvido o projecto para a construção de uma pas-
sagem superior ao km 361,993, no Troço Tunes, Vila Real de Santo António.

Sendo manifesto o interesse público das obras a realizar e conside-
rando que para a sua concretização é indispensável proceder à expro-
priação de terrenos para além dos limites do domínio público ferroviário, 

a requerimento da Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P., e nos 
termos e ao abrigo dos artigos 1.º, 3.º, 14.º e 15.º, todos do Código das Ex-
propriações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Setembro, 
e da delegação de competências constante do despacho n.º 26 681/2007, 
de 21 de Novembro de 2007, determino o seguinte:

1 — A declaração de utilidade pública, com carácter de urgência, das 
expropriações dos bens imóveis e direitos a eles inerentes, constantes 
na planta anexa e respectivo mapa de áreas também anexo, os quais se 
destinam a integrar o domínio público ferroviário, cuja gestão se encontra 
actualmente atribuída à empresa requerente acima identificada.

2 — Autorizar a REFER, E. P., ao abrigo do n.º 1 do artigo 19.º do 
mesmo Código, a tomar posse administrativa dos referidos bens, os quais 
se destinam a integrar o domínio público ferroviário.

3 — Os encargos com a expropriação são da responsabilidade da 
REFER, E. P., para os quais dispõe de cobertura financeira.

5 de Maio de 2008. — A Secretária de Estado dos Transportes, Ana 
Paula Mendes Vitorino.
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02.2007.028 1 José Justino Fialho e mulher Maria 
Nídia Arraias Chagas Arroteia de 
Baixo, 8800-102 Luz de Tavira.

Rústico 1313 398

02.2007.028 2 Maria Amélia de Sousa Viegas Ar-
roteia, 8800-102 Luz de Tavira 
Constantina Maria Viegas dos 
Anjos Lage e Marido Amândio 
de Moura Lage Arroteia, 470E, 
8800-102 Luz de Tavira.

Rústico 1314 17810 fl. 54 v.º 
livro B47
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Mapa de áreas

Projecto de expropriações

Linha do Algarve — troço Tunes-Vila Real de Santo António — passagem Superior ao quilómetro 361,993

Distrito: Faro.
Concelho: Tavira

Data: Julho 2007 Freguesia: Luz 




