Projeto do IAPHACC, cooperando com a Ribeira em Foco:

Trem a Vapor no Roteiro Turístico de Natal
O projeto objetiva a inclusão de um trem a vapor no roteiro de Natal, tendo como ponto de
partida a Estação Ferroviária de Natal sede da CBTU/RN, uma parada na Estação a ser denominada,
(galpão onde funcionava a antiga carpintaria da Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA). Neste local
haverá diversas atividades culturais, e degustações gastronômicas e tendo como destino final a visitação
do Museu Ferroviário Manoel Tomé de Souza – M.F.M.T.S. /IFRN/Rocas.
Este projeto tem um percurso de aproximadamente 3,2 km de extensão, entre a ida e a volta, e
já tem este trecho ferroviário sendo orçado, e em fase de captação de parcerias.
Percurso:

Este projeto de autoria do IAPHACC – Instituto dos Amigos do Patrimônio Histórico e Artístico
Cultural e da Cidadania e vem sendo desenvolvido numa parceria entre três pilares:
IAPHACC – CBTU/RN – IFRN, esta parceria brilhante entre o IAPHACC e a CBTU/RN foi iniciada no
ano de 2003, e vem se desenvolvendo com grande sucesso no resgate de nossa história e na criação do
Museu Ferroviário Manoel Tomé de Souza – M.F.M.T.S. e com o IFRN, outro grande parceiro, que vem
restaurando todo o prédio das antigas oficinas da RFFSA, local onde será o IFRN Campus Rocas e o
referido museu.

Agradecimentos:
- CBTU/RN
- IFRN
- DNIT/RN/DF
- ABPF
- ONG Amigos do Trem
- Museu do Trem de Recife/PE
- MPRN 41 Promotoria
- PGE
- IPHAN/RN
- TRANSNORDESTINA
- SPU
- SEMURB
- GRUPO DUARTE
- COMPAL
- Sindicato dos Ferroviários do RN - SINTEFERN
Ferroviários ativos e aposentados
- Escola de Desenho Ricardo Tinoco
- SPVA
- PS Engenharia
- CODERN/RN
- INSTITUTO INSPIRA
- DARQ
- SINARQ
- Movimento Resiste Reis Magos
- A todos os doadores de peças para a construção do acervo do museu, e demais outros
colaboradores tão importantes, aqui não mencionados.
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