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SECÇÃO DOUTRINAL
CAMINHO DE FERRO DA REIRA ALTA
ANTE-PROJECTO

MEMÓRIA DESCRIPTIVA DO TRAÇADO
ENTRE COIMBRA E SANTA COMBA DÃO, E DA VARIANTE
ENTRE CELORICO E VILLA FRANCA DAS NAVES
ÍOIPARAÇÃO DE TODOS OS TRAÇADOS

Idéa geral dos antigos traçados. — Quando fomos
nomeados para fazer novos estudos para o caminho de ferro
da Beira Alta tres traçados estavam já estudados: dois ao nor
te e um ao sul do Mondego.
O primeiro traçado ao norte, feito pelo engenheiro Sousa
Brandão, partindo do kilometro 230 do caminho de ferro do
norte, proximo da Pampilhosa, passa pela Vacariça, S. Ge
raldo, ao norte de Luso, Salgueiral, Trezoi, Espinho, Mortagua, e depois de atravessar o Criz e o Dão passa entre Santa
Comba Dão e o Vimieiro.
0 segundo traçado ao norte do Mondego, feito pelo en
genheiro francez Gombelles, partindo do kiiometro 245 na
estação de Mogofores do caminho de ferro do norte, entra
logo no valle de Villa Nova de Monsarros, seguindo-o até Tre
zoi, onde passa das vertentes do Vouga para as do Mondego,
para descer pela ribeira de Espinho a Mortagua, e depois de
atravessar o Criz e Dão vae passar entre Santa Comba Dão e
o Vimieiro.
É esta a parte verdadeiramente difficil de toda a linha até
á fronteira, á qual por isso limitámos os nossos estudos, para
agora podermos comparar todos os traçados; porque desde
Santa Comba Dão até Celorico, na extensão de 84 kilometros,
o terreno permitte fazer um traçado em condições regulares,
a que geralmente satisfaz o projecto do engenheiro Combelles.
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O traçado pelo sul do Mondego, estudado pelo engenheiro
Sousa Brandão, parte da estação de Coimbra, segue a mar
gem direita do rio Mondego, atravessa este rio no sitio da
Portella e vae passar a Miranda do Corvo, Arganil, Covas,
Ceia e Celorico, ponto forçado de todos os traçados, que se
dirigem pela Beira Alta à fronteira proximo de Almeida.
Depois de engenheiros tão competentes terem estudado
esta importantíssima questão, tendo cada um adoptado de to
das as soluções possíveis a que mais conveniente lhes pareceu,
difíicil seria para outro qualquer engenheiro e impossível para
nós, resolver de differente modo e com vantagem um proble
ma tão complexo.
Sendo o terreno extremamente accidentado, e em conse
quência d’isso os traçados estudados serem maus e cheios de
grandes obras de arte, era muito natural que se indicassem
e aconselhassem novas soluções, cujos estudos podessem au
xiliar a resolver com acerto esta importante questão.
Por outro lado as povoações interessadas em que o cami
nho de ferro fosse beneficiar as suas propriedades, levando
os seus productos aos grandes centros de consumo, repre
sentavam em massa pela conveniência d’este ou d’aquelle tra
çado; e houve tal que entendeu que a melhor directriz do ca
minho de ferro da Beira Alta, seria a que seguisse passo a
passo o caminho que ligava a sua localidade com a cidade
de Coimbra, sem túneis, sem viaductos e sem difficuldades
de especie alguma.
Era pois uma necessidade impreterivel satisfazer a todas
as opiniões para que uma questão d’esta ordem podesse ser
resolvida de vez, sem que novas representações viessem in
conscientemente retardar a realisação de um beneficio, que ha
de desenvolver os recursos naturaes de uma das mais ricas e
populosas províncias do paiz.
Foi n’este sentido que comprehendemos a missão de que
fomos encarregados, e que tratámos de desempenhar como
o permittiam os nossos apoucados recursos.
Reconhecimento, a partir da estação da Mealhada.—Á vista da carta chorographica pareceu-nos que um es
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tudo a partir da Mealhada resolveria o problema com vanta
gem sobre a partida de Mogofores.
Com effeilo estando a estação da Mealhada 22 metros mais
alta que a de Mogofores, e forçando-nos o terreno a subir
desde logo com rampas mais fortes, deveria naturalmente
chegar-se a Trezoi, sendo a distancia a mesma, em condições
mais vantajosas passando a serra do Bussaco com um tunel
de mais curta extensão.
O reconhecimento porém que fizemos, e do qual apresen
támos um simples esboço, trouxe-nos a profunda convicção
da desvantagem d’esta direcção sobre a de Mogofores.
Partindo da estação da Mealhada é necessário, logo depois
de atravessar a estrada de Coimbra ao Porto, subir com uma
rampa de 0,015 até á ribeira da Varzea, atravessar esta ri
beira a 500 metros proximamente acima de Grada, e conti
nuar a subir na margem direita passando em Barrou, e 1 kilometro acima d’esta povoação entrar n’uma ravina para pas
sar n’um pronunciado collo ás vertentes da ribeira de Villa
Nova de Monsarros, ganhando a encosta esquerda d’esta ri
beira, um pouco a leste da povoação do Poço, para a seguir
depois até Trezoi.
Esta encosta é, porém, tão cortada de profundíssimas ravi
nas desde que se entra na bacia hydrographica da ribeira de
Villa Nova, e tão tortuoso o valle principal, que é impossível
acima de Algeriz estabelecer o traçado na encosta esquerda
até chegar a Trezoi. Só á custa de túneis se poderia conseguir
este resultado n’uma encosta inclinada geralmente a 40° sem
cair a cada passo no valle principal com differenças de nivel
espantosas.
A não ser assim, a altura que se ganhava até o Poço seria
perdida, pois teríamos de descer até Algeriz para subir de
pois, como subiu o engenheiro Combelles, até Trezoi, estabe
lecendo o traçado, ora na encosta direita ora na esquerda, e
atravessar a serra do Bussaco nas mesmas condições, isto é,
com um grande tunel.
A passagem da ribeira da Varzea para a de Villa Nova de
Monsarros far-se-hia em condições deploráveis, tendo de abrir

CAMIPÍhO DE FERRO DA BEIRA

119

uma grande trincheira no talweg de uma estreita ravina e um
tunel de 300 metros na Cumeada, para cortar em seguida um
grande numero de contrafortes e atravessar profundíssimas
depressões sem poder depois sustentar a altura gahha com
tanto sacrifício.
E sendo assim, a partida da Mealhada obrigttia a 17 kilometros de mau e dispendioso traçado até depois do grande
tunel, ao passo que o projecto de Mogofores, tendo a mesma
extensão, tem 10 kilometros de muito bom traçado tanto para
a construcção como depois para a exploração, tendo só a Meahada a vantagem de ficar 8 kilometros mais próxima de Lis
boa.
Só a direcção indicada poderia dar algum resultado par
tindo da Mealhada. Se depois de Barrou se continuasse a se
guir a ribeira da Varzea, para ir ao Salgueiral e a Trezoi, an
tes de chegar á Varzea entraríamos em tunel, porquanto um
pouco acima de Barrou estamos com o reconhecimento quasi
no fundo do valle.
Era o que se devia esperar ponderando que a Mealhada es
tá 29 melros mais baixa que a estação da Pampilhosa, que é
mais curta a distancia da Mealhada á Varzea e que, nos estudos
a que procedemos, não temos auctorisação para exceder a
rampa de 0,01o, como foi excedida no estudo da Pampilhosa.
Se, partindo da Mealhada, subíssemos pelo valle da Vacariça com a idéa de desenvolver o traçado, só furando o con
traforte, que separa o valle de Luso do valle da Varzea, che
garíamos a esta povoação, para sair debaixo da terra alem
de Valle de Moure.
As considerações que deixámos expostas, e a simples vista
da planta do reconhecimento, justificam não termos emprehendido trabalhos mais detalhados partindo da Mealhada.
Entroncamento do caminho de ferro da Beira,
na estação de Coimbra. — N’um caminho de ferro desti
nado a ligar a capital do reino com a Europa converti encur
tar tanto quanto possível a distancia entre os pontos extre
mos, sem todavia deixar de bem servir, e principalmente, a
zona do paiz que a linha ferrea deve fecundar.
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A esta grande vantagem corresponde a estação de Coimbra.
Esta cidade pela sua importância merece, com algum sacrifí
cio mesmo, que ali se faça o entroncamento do caminho de
ferro da Beira Alta.
Esta idéa, que é sustentada pela opinião mais illustrada e
sensata, levou-nos a estudar o traçado pelo valle do Mondego
propriamente dito, para que, no caso de não ser adoptada a
directriz pelo sul d’aquelle rio, houvesse outra solução par
tindo d’aquella cidade.
E todavia muito pouco tínhamos a esperar de uma directriz
n’aquelle valle, apreciando á simples vista, e ha já bastantes
annos, as difficuldades do terreno; porém para resolver com
acerto uma questão d’esta ordem, a mais importante sobre
viação publica, que ha tantos annos se ventila, não bastam li
geiras apreciações para excluir uma solução qualquer e muito
menos aquella que a opinião publica deseja ver triumphante.
Os reconhecimentos á simples vista, e mesmo feitos com
instrumentos de pouca precisão, conduzem geralmente a fal
sas apreciações, e a erros gravíssimos, que muitas vezes pre
judicam uma boa solução. Por maior que seja a auctoridade
do engenheiro, não devem nunca merecer grande conflança.
O engenheiro Gombelles no seu relatorio, depois do reco
nhecimento feito para o caminho de ferro da Beira, affirma
mais de uma vez que a divisória do Vouga e do Mondego, na
serra do Bussaco, se passava com um tunel de 200 a 300 me
tros e no projecto do mesmo engenheiro apparece um tunel
de 1840 metros de extensão.
Diz ainda o relatorio, condemnando em absoluto a directriz
pelo valle do Mondego, que esta solução obrigaria a ires gran
des pontes sobre este rio.
Apesar d’esta grande opinião fizemos pelo valle do Mon
dego o traçado, que passámos a descrever, o qual não tem
ponte alguma sobre este rio.
Desoripção geral do traçado.—Partindo da estação
de Coimbra (lado de Lisboa) entrando no valle de Coselhas,
subindo na encosta direita d’este valle á depressão entre Santo
Antonio dos Olivaes e Tovim, passa-se por meio de um tunel
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de 300 metros de extensão para o valle da Arregaça: seguese depois a encosta d'este valle passando ao sul do Chão do
Bispo, indo ganhar a encosta do Mondego ás Torres, a 8 kilometros da origem, por meio de dois túneis separados por
um viaducto de 50 metros de alto sobre a ribeira, que vem
do Chão de Bispo. Depois de ganhar a encosta direita do Mon
dego forçoso é seguil-a, sem pensar, sequer, em passar para
a outra encosta, como se passaria em qualquer ribeira de me
nor importância. Seguindo pois a encosta, atravessando com
altos viaductos os pequenos e os mais importantes allluentes
do Mondego, contornando com curvas de 300 e de 400 me
tros de raio as reintrancias da encosta, e com grandes trin
cheiras e túneis os contrafortes mais avançados sobre o rio,
assim se chega ãs proximidades da Foz Dão a 36 kilometros
da origem, sendo necessário depois um pequeno tunel de 150
metros para abordar o rio Dão, atravessando-o em seguida so
bre um alto viaducto para ganhar a encosta esquerda d’este rio,
e seguil-a depois atravessando um grande numero de profun
das ravinas, para chegar com o traçado ás proximidades do
Vimieiro, entre esta povoação e Santa Comba Dão tendo me
dido 44:450 metros.
Justificação do traçado.—Entrando no valle de Coselhas é indispensável, como fizemos, apoiar o traçado na en
costa direita do valle, e subir a 0,015 na extensão de 4:485
metros até Tovim, para se passar com um tunel de 300 me
tros ao valle da Arregaça. Se se quizesse diminuir a extensão
da rampa, ou tornal-a mais suave, não só augmentaria o tu
nel, mas seria quasi impossível ganhar-se a encosta do Mon
dego.
Do valle da Arregaça reconhecemos a impossibilidade de
approximar o traçado do Chão do Bispo para descer pela ri
beira, e poder depois voltar a leste para ganhar a encosta do
Mondego. Seria necessário um pequeno tunel para chegar
áquella povoação, traçar por cima de serros e sobre a ribeira
uma curva de 300 metros de raio, e seguir depois uma en
costa inclinada a mais de 40° e para ganhar a encosta do Mon
dego teríamos de fazer um tunel em curva.
N.° 63-Março-Tomo VI
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É pois muito preferível a solução adoptada porque os tú
neis são mais curtos e rectos, e o traçado é menos extenso.
A subida no valle de Coselhas obriga a chegar á encosta do
Mondego a uma grande altura acima do rio. É porém n’aquella
altura, que se encontra melhor terreno.
Das Torres, kilometro 8, desce-se para Valle de Cannas e
ribeira da Misarella, para diminuir a altura dos viaductos. Conserva-se depois essa altura, sendo ainda as obras de arte em
todas as ravinas e affluentes do Mondego em geral de 30 me
tros de alto, para o traçado não cair a cada passo n’aquelle
rio, porque a encosta, em quasi toda a sua extensão, é apru
mada sobre o rio na altura de 15 metros e mais.
É nas reintrancias da encosta que geralmente entram no
Mondego os seus mais importantes affluentes, e por isso os
viaductos são quasi todos em curva e de pequeno raio.
Nas ribeiras de Valle Bom, Silveira, Caneiro, e ainda dou
tras, acontece que na foz os contrafortes de jusante avançam
mais sobre o rio do que os de montante, de modo que é ne
cessário levar o traçado mais alto n’aquelles para que, de
pois de atravessar as ribeiras, se não caia no Mondego, ou
em terreno baixo, que obrigaria a maior extensão de viaduclo.
Sendo tão arrebatadas as voltas do Mondego, fomos sem
pre obrigados, partindo de uma reintrancia para um contra
forte, a altear o nivel para abrir o angulo no ponto saliente,
e pela mesma rasão o baixámos do contraforte para a rein
trancia. Pois nem assim conseguimos traçar curvas de 300
metros em todos os contrafortes sem fazer túneis.
Chegando á ribeira da Peneirada, kilometro 17, fomos
obrigados a projectar um tunel de 600 metros de extensão,
por não podermos contornar o contraforte, e ainda assim a
curva na reintrancia á saída do tunel é de 300 metros de raio,
porque o angulo do alinhamento do tunel com o seguinte é
102° 6'.
Chegando á Rebordosa, kilometro 49, depois de passar a
ribeira de Lorvão, o angulo para contornar o contraforte é
de 97° 44', e por isso a curva, afastando-se do vertice dos
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alinhamentos, dá em resultado um pequeno tunel de 100
metros.
A partir da Rebordosa tivemos a veleidade de fazer até Penacova, kilometro 22, maiores alinhamentos rectos, porém
tão desastrado saiu o perfil, que fomos obrigados a modificar
o traçado, introduzindo-lhe uma serie de pequenas curvas,
como se faria no projecto de uma estrada em paiz monta
nhoso. Nenhuma se póde supprimir, sem augmentar consi
deravelmente a despeza.
Chegando a Penacova, para não cair com o traçado no
Mondego, e por ser impossivel contornar o contraforte em
que fica aquella povoação, projectam-se dois túneis um de
60 e outro de 190 metros de extensão, ficando este por baixo
de Penacova. Em seguida ha um viaducto de 100 metros de
extensão sobre o valle das Laranjeiras.
Ao kilometro 24 levanta-sè na encosta caprichosamente
uma massa de rocha, quartz, com alturas de mais de 50 me
tros sobre o rio na extensão de 300 metros. É inevitável esta
passagem, que obrigará a grandes muros de supporle, e a
córtes de 12 a 15 metros em rocha.
Segue depois o traçado atravessando com viaductos de 30
metros de extensão tres profundos affluentes ao kilometro 25,
até que, não podendo acompanhar nem contornar o mais sa
liente de todos os contrafortes, á Raiva, passa por meio de
um tunel de 250 metros para a encosta do lado de Gondolim.
Esta volta do Mondego tem seguramente um desenvolvi
mento de 5 a 6 kilometros, o que justifica o nosso projecto
quando mesmo fosse pOssivel, o que nãó é, contornar o con
traforte com um caminho de ferro em boas condições.
Na encosta até á ribeira de Gondolim será necessário fazer
muros de supporte onde o perfil se apresenta em aterro. É o
que ha de acontecer em toda a encosta quando o caminho não
tique em excavação.
Atravessa-se com um viaducto a ribeira de Gondolim, projeclando obras importantes nas outras ravinas, subindo-se
depois até á volta para o Penso, onde a encosta é péssima,
10.
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sendo mais pronunciada a reintrancia para voltar para o Cunhedo. Esta reintrancia só com tres curvas unidas e de differentes raios se póde acompanhar, atravessando assim a ri
beira do Penso com um viaducto de 50 metros de extensão.
Ao Cunhedo, kilometro 31, o Mondego dá uma volta bas
tante desenvolvida aindaque não tanto como a da Raiva, mas
sufficiente para ser um erro acompanhal-a com o traçado,
quando mesmo fosse possivel. Sóbe-se, pois, desde o Penso
com uma rampa de 0,015 indo passar ao norte e junto do
Cunhedo, dando a volta com uma curva de 300 metros de
raio. Poder-se-hia na curva projectar uma trincheira de 20 me
tros de altura e de 300 metros de extensão; não havendo po
rém onde empregar uma tão grande massa de terras, é muito
mais economico fazer um tunel de 225 metros como vae no
projecto.
Do Cunhedo desce-se a 0,015 para a ribeira de Almassa,
kilometro 32, atravessando-a com um viaduto de 150 metros
de extensão e 20 metros de alto. Ainda aqui se observa a re
gra geral de desembocarem nas reintrancias da encosta os
principaes affluentes do Mondego, e por isso o viaducto é em
curva de 500 metros de raio.
Depois de passar a ribeira, segue o traçado na escarpada
encosta de Almassa subindo até voltar para Valle Porcas, ki
lometro 35, onde se projecta também um viaducto de 150
metros de extensão em curva de 300 metros de raio.
Segue depois o traçado até o kilometro 36, onde deixa a
encosta do Mondego passando para o valle do Dão por meio
de um pequeno tunel de 150 metros de extensão, atraves
sando em seguida para a margem esquerda d’este rio, sobre
um viaducto de 38 metros de altura e 140 metros de exten
são.
Quizemos levar o traçado até á foz do Dão, entrando na
encosta direita d’este rio, para o atravessar no local escolhi
do; verificámos, porém, a impossibilidade d’esta idéa, e por
isso tentámos atravessar o Dão na foz, e seguir depois a en
costa esquerda. Tivemos também de abandonar esta solução,
porque alem de termos um viaducto de 400 metros de ex

CAMINHO DE FERRO DA BEIRA

tensão em curva de 300 metros de raio, não podíamos esta
belecer o traçado sem tocar a cada passo na estrada, que da
foz Dão vae para Mangualde. Alem de todos estes inconve
nientes, tínhamos logo um tunel na primeira volta do rio, e
portanto é muito preferível a solução adoptada, que, não tendo
os defeitos apontados, tem a grande vantagem de encurtar 1
kilometro no traçado.
A passagem para o valle do Dão não attenua as difficuldades, que encontrámos ao longo da encosta do Mondego, po
demos até dizer, e é uma verdade, que aggrava as condições
technicas d’este traçado.
Nem ao menos, depois de um desenvolvimento de 7 kilometros subindo com fortes rampas, e tendo atravessado o Dão
sobre um viaducto de 38 metros de altura, se chega a Santa
Comba, alto bastante para que se possa ganhar em seguida a
planura entre o Dão e o Mondego, ponto objectivo dos traça
dos ao norte de Coimbra.
É tão cortada toda a encosta do Dão que, no curto trajecto
de 7 kilometros, exige cinco viaductos com a extensão total
de 420 metros e com uma altura media de 35 metros.
Alem d’isto são ainda extraordinários os movimentos de
terra. E com tanto sacrifício não se consegue, sequer, um
bom traçado em planta: porquanto ha 12 curvas com o des
envolvimento de 4:303 metros, o que prova que a linha es
tudada se ajusta ao terreno em toda a extensão, c a não ser
assim, seria impraticável o caminho de ferro pelo valle do
Dão.
As ravinas, que exigem tão altos viaductos, são curtas; po
rém os contrafortes, que as separam, elevam-se tão rapida
mente, que, quando fosse possível altear o traçado mais 10
ou 12 metros, ainda se encontraria a mesma ou maior differença de nivel para passar as grandes depressões, e n’este
caso ainda os viaductos seriam mais importantes, alem de se
atravessar o Dão com um viaducto de 48 a 50 metros de alto.
Muito peior solução seria a de baixar o traçado, porque se
o declive dos contrafortes augmenta, mais rapidamente augmenta o declive das ravinas nos talwegs para altingir o ni-
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vel do valle principal, e portanto mais importantes seriam os
viaductos. Se baixássemos tanto o traçado que os podessemos evitar, seria impossível sair do valle do Dão.
É pois má esta ultima parte do projecto, porém não tem
melhor solução.
Descripção do traçado em planta:
Resumo dos alinhamentos rectos e curvos
Raios

Desenvolvimentos

Metros

Metros

2:270
2:000
1:500
1:000
990
800
650
600
550
500
450
400
300

283,7
156,8
785,1
1:128,3
239,0
1:421,4
167,8
1:974,6
652,7
3:351,2
1:170,3
3:381,3
7:080,2

Numero das curvas

1
1
1
6
1
3
1
5
1
13
â
16
24
75

21:792,4

Tem, pois, o caminho 75 curvas com o desenvolvimento de
21:792m,4, sendo 22:657"',6 a extensão dos alinhamentos re
ctos.
Ê, pois, 49 por cento da extensão total o comprimento das
curvas.
O desenvolvimento das curvas de 300 melros de raio é 32
por cento da extensão total em curva.
E o comprimento das curvas de 400 metros de raio é 15,5
por cento do desenvolvimento total em curva.
Se do ante-projecto passarmos ao projecto dclinitivo, te
remos igual numero de curvas, porque nem uma só se póde
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supprimir, sem augmenlar consideravelmente o custo do ca
minho.
Descripção do traçado em perfil:
Resumo do mappa das rampas, declives e patamares

Rampas de 0,015...........................................
9:600 metros
Declives de 0,015...........................................
1:600
»
Rampas de 0,01, superiores a 0,01 e inferio
res a 0,015..............................................
7:300
»
Declives de 0,01 até 0,014............................
5:035
»
Rampas inferiores a 0,01..............................
6:650
»
Declives inferiores a 0,01.............................
3:325
»
Patamares........................................................ 10:940
»
44:450

»

É, pois, o comprimento das rampas de 0,015 igual a 21 por
cento da extensão total do caminho.
O comprimento das rampas superiores a 0,01 e inferiores
a 0,015 é igual a 16 por cento da extensão total.
Os declives de 0,015 sommam 1:600 metros, isto é, 3,5
por cento do total.
Os declives de 0,01 até 0,014 sommam 5:035 metros, isto
é, 11 por cento.
A extensão dos patamares é igual a 24 por cento do com
primento total.
Devia esperar-se que n’um rio navegavel o perfil do cami
nho fosse mais favorável para a tracção. Não se consegue esse
resultado, porque os accidentes repetidos do terreno nos
obrigam, ora a descer, para diminuir a altura dos viaductos,
ora a subir, para encurtar a extensão dos túneis e das gran
des trincheiras.
Terrenos a expropriar.-^São geralmente de pouco va
lor as expropriações. Só no valle de Coselhas e nas proximi
dades do Vimieiro ha melhores terrenos. No valle da Arrega
ça, depois ás Torres, e para diante numa ou n’outra ravina,
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se encontram terrenos cultivados, mas que não são mesmo
de segunda qualidade.
Reputando em 600^000 réis o valor medio por kilometro
estamos muito acima da verdade, porque muitos terrenos são
baldios, e não valem em geral 100/5000 réis por kilometro.
Calculo approximado dos movimentos de ter
ra.— Tendo apenas em alguns pontos do traçado levantado
perfis transversaes para estabelecer definitivamenle a direclriz, é difficil, se não impossível, apresentar o calculo de
volumes de um traçado por encostas geralmente inclinadas
a 30° e 40°. O calculo de volumes pelas cotas do eixo, consi
derando o terreno como horisontal, conduzir-nos-ha a gran
des erros, porém não temos outro meio de o fazer.
A circumstancia de haver viaductos e obras de arte impor
tantes em todas as ravinas, faz diminuir consideravelmente o
volume dos aterros; os muros de supporte augmentarão ainda
este resultado: de modo que haverá um grande excesso de
terras, cujo volume será baldeado para o Mondego.
Calculámos portanto, segundo o meio indicado, só o volu
me das excavações, que se eleva proximamente a 40:000 me
tros cúbicos por kilometro, ou 40 metros cúbicos por metro
corrente.
São geralmente pequenas as distancias de transporte; em
seguida a cada aterro ha sempre uma trincheira com sufficiente volume para o formar. E se n’um ou n’outro caso não
acontece isto, é melhor tomar terras de empréstimo, porque
os terrenos são de pequeno valor.
Quasi todo o volume de terras terá de ser transportado
em carrinhos de mão, porque em quasi toda a encosta do
Mondego é difficil empregar outro meio de trabalho.
Encontram-se schistos em todo o traçado, excepto nos dois
últimos kilometros, onde apparecem granitos.
O caminho de ferro terá ao nivel da plataforma 8 metros
de largura nas trincheiras e 6 metros nos aterros.
A plataforma nas trincheiras deve ser ampla bastante por
causa dos desabamentos, e por isso lhe damos aquella lar
gura, para que fique 1 metro de cada lado para os fossos.
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Estas dimensões serviram de base para o calculo de volu
mes pelo methodo indicado.
Obras de arte excepcionaes:
Túneis

Extensão

Nume
ros

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Situação
Metros

Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre
Entre

os
os
os
os
os
os
os
os
os
os

perfis
perfis
perfis
perfis
perfis
perfis
perfis
perfis
perfis
perfis

97-103......................................
139-144......................................
150-154......................................
340-352......................................
379-381......................................
439-440......................................
448-451......................................
526-530.....................................
618-622......................................
730-733......................................

300
250
225
600
100
60
190
200
225
150
2:300

Só o tunel de 225 metros entre os perfis 618 e 622 se
poderá evitar, abrindo n’esle caso uma trincheira de 20 me
tros de altura e de 300 metros de extensão, com um volume
proximamente de 80:000 metros cúbicos a depositar, por
não haver onde empregar as terras, e que portanto custará
mais cara que o tunel.
0 principal tunel é o da Peneirada, entre os perfis 340 e
352, com 600 metros de extensão e com uma carga de 114
metros, onde se não podem abrir poços. Os outros túneis são
de tão curta extensão, que os dispensam. Todos serão aber
tos em schisto bastante resistente, podendo por isso deixar
de ser revestidos cm toda a extensão.
0 metro corrente de tunel 11’estas condições poderá custar
180/>000 réis, sendo portanto a importância de todos os tú
neis de 414:000$000 réis, o que dá 9:200$000 réis por kilometro.
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Viaduclos
Collocação

Extensão

Maxima altura

Perfis

Metros

Metros

146
193
208
270
288
309
376
424
453
500
512
517
552
601
645
713
736
770
786
802
813
828

70
50
90
50
30
40
80
50
100
30
30
50
50
50
150
150
140
100
50
100
70
100

. 49,49
29,85
26,28
37,13
26,87
28,86
31,52
26,88
27,92
24,86
25,16
31,00
27,02
27,00
23,76
26,45
37,87
43,80
35,09
26,67
28,69
38,83

Numeros

1...............................................
2...............................................
3....:.....................................
4...............................................
5...............................................
6...............................................
7...............................................
8...............................................
9...............................................
10.............................................
11.............................................
12.............................................
13.............................................
14.............................................
15.............................................
16.............................................
17.............................................
18.............................................
19.............................................
20.............................................
21.............................................
22.............................................

1:630

São, portanto, 22 viaduclos com a extensão total de 1:630
melros, e com a altura media de 31 melros. Esta altura é
contada desde a parle ma is funda dos valles á linha do projecto. N’uma ravina estreita, como, por exemplo, aquella em
que fica o perfil 146, cm que um vão de 50 metros a atra
vessa, ficando os encontros ou pilares já nas encostas, a construcção de alvenaria a lazer eleva-se, quando muito, a 30 me
tros. Em geral, a não ser nos viaduclos mais extensos, elevase pouco acima de 20 melros de altura.
As fundações de todas as obras são facílimas, encontrandose terreno firme a pequena profundidade.
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Se reputarmos o metro corrente de viaducto de 31 metros
de altura, nas condições expostas, em 300,5000 réis, custarão
todos os viaductos do projecto 489:0005000 réis.
Obras de arte correntes. — Ha 92 obras de arte cor
rentes, das seguintes dimensões:
2 pontes de 6 metros para passagens inferiores;
15 pontes de 5 metros, projectadas nos mais altos aterros, as
quaes hão de ter 10 a 12 metros de altura, sendo acompa
nhadas as testas com muros até á altura da plataforma. Estas
obras ficam quasi todas em ravinas com uma grande pendente,
onde se não póde traçar uma obra de 40 ou 50 metros de ex
tensão entre as testas para supportar aterros de 12 ou 15
metros de altura, por isso quando as obras de arte n’este caso
não se elevem ao nivel da plataforma, é indispensável acom
panhar as testas com muros até essa altura para supportar as
terras.
O resto das obras de arte são aqueductos de 2 metros até
Om,GO de abertura, sendo a maior parte d’esta ultima dimen
são. Não custarão em media mais de 100,5000 réis cada um,
elevando-se portanto o custo de todos proximamente a réis
8:0005000.
As 17 pontes acima descriptas, a 5:000,5000 réis cada uma,
custarão 83:0005000 réis.
A importância de todas as obras de arte correntes elevará
pois o custo do caminho por kilometro em mais 2:100,5000
réis proximamente.
Muros de supporte. — Os muros de supporte são ne
cessários na encosta do Mondego.
No valle de Coselhas e da Arregaça e na encosta do Dão
podem dispensar-se, havendo-os, portanto, nos restantes 28
kilometros de traçado.
Se suppozermos um volume de 4:000 metros cúbicos por
kilometro, elevar-se-ha o cubo total a 112:000 metros cúbicos,
que a preço de 800 réis por metro cubico dará 89:6005000
réis para custo dos muros de supporte, isto é, proximamente
2:0005000 réis por kilometro para toda a linha até Santa
Comba.
iTv—-
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Estações e casas de guarda. — Haverá 4 estações:
1 de primeira classe em Coimbra, e 3 de terceira em Penacova,
Almassa e Santa Comba Dão. São as estações que se podem
projectar, e que servirão não só as localidades próximas, mas
as que se encontram ao sul do Mondego na correspondente
zona.
O custo d’estas estações é avaliado ,em 33:0005000 réis,
sendo 18:0005000 réis para a de Coimbra, e 5:0005000 réis
para cada uma das outras.
Haverá 9 casas de guarda distanciadas de 5 em 5 kilonietros.
O custo de cada uma é avaliado em 4505'000 réis.
Via permanente.—Já dissemos que a largura da plata
forma nas trincheiras seria de 8 metros, e de 6 metros nos
aterros.
Sendo a espessura da camada de balastro de 0,50 e 1 m,67
a largura da via, haverá 0,60 para largura de cada berma, e
0,81 para a das banquetas. Nas trincheiras haverá mais 1 me
tro para largura do fosso na parte superior.
O balastro será formado com os detritos das trincheiras,
schisto britado.
Os carris serão do syslema Vignolle, pesando 37 kilogrammas por metro linear. Serão ligados por meio de éclisses sem
travessas de junta.
A extensão do caminho a construir é de 45 kilometros.
Como esclarecimento apresentámos o orçamento para 1 kilometro de via, conforme os preços actuaes do ferro posto em
Lisboa.
Kilometro de via do sjstema Vignolle

Carris, 74 toneladas, a 335750 réis................... 2:4970500
Éclisses, parafusos e escapulas, 5l,965, a 545000
3225110
Travessas injectadas, 1:096, a 600 réis.............
6575600
Assentamento de via, 1:000 melros, a 400 réis
4OO5OOO
Balastro, 1:810 metros cúbicos, a 400 réis....
7245000
4:6015210
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O preço do orçamento para vias accessorias com apparelhos
de mudança de via é quasi 7 por cento do custo da linha directa.

Depois de feito este trabalho vimos na Revista de obras
publicas, do mez de outubro, que o preço dos carris em Galles era de 33(5750 réis por tonelada. Falta portanto no orça
mento a importância do transporte até Lisboa, o seguro e o
transporte depois até o local de emprego, o que eleva o custo
da tonelada a 395000 réis, havendo portanto uma differença
para o nosso orçamento de 5(5250 réis, e sendo 80 toneladas
o peso do ferro por kilometro, ha nos 45 kilometros uma
differença para menos de 18:900(5000 réis. Mas por outro la
do, se altendermos que os 5 por cento de imprevistos e os 10
por cento de beneficio sobre o ferro se elevam a 19:666<5800
réis, vemos que ha compensação para a deficiência do orça
mento, se o caminho for feito por conta do governo. Se for
feito por uma empreza, em rigor não é fácil justificar pelo
menos os 5 por cento sobre um objecto que nada tem de im
previsto. No entanto no orçamento final de toda a linha attenderemos a esta omissão.
Orçamento. — Depois da descripção que acabámos de
fazer, temos os elementos necessários para apresentar o se
guinte orçamento da secção do caminho de ferro entre Coim
bra e Santa Comba Dão:
Acquisição de terrenos, 45k, a 600(5000...
Movimentos de terra, 1.800:000rac, a <5400
Túneis, 2:300™, a 1805000 ........................
Viaductos, 1:630rac a 300^000 ...................
Obras de arte correntes, 45k, a 2:100(5000
Muros de supporte, 45k, a 2:000/5000 ....
Estações, 4, a 8:250/5000 ............................
Casas de guarda, 9, a 450/5000 ...................
Via permanente, 45k, a 4:601 <5200 .............

27:000(5000
720:000(51000
414:0005000
489:0005000
94:500(5000
90:000(5000
33:000/5000
4:050(5000
207:054(5000

Somma e segue........... 2.078:604(5000
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Transporte........... 2.078:6045000
Vias accessorias.............................................
14:4005000
Telegrapho, 45k, a 805000......................’..
3:6005000
Material circulante, 45k, a 2:0005000........
90:0005000
Estudos e despezas de administração, 45k, a
6005000 ....................................................
27:0005000
Somma........... 2.213:6045000
Imprevistos, 5 por cento..............................
110:6805000

Somma........... 2.324:2845200
Beneficio, 10 por cento................................
232:4285420
Custo total do caminho................................. 2.556:7125620
Custo por kilometro......................................

56:8155836

COMPARAÇÃO DOS TRAÇADOS DO CAMINHO DE FERRO
DA BEIRA ALTA

Discutiremos em primeiro logar o traçado ao sul do Mon
dego, e veremos se é possível subordinal-o ás condições technicas exigidas para este caminho de ferro, sem o que não
pôde haver comparação.
Este projecto está dividido em 5 secções até Celorico, na
extensão total de 134 kilomelros.
É, para assim dizer, impraticável desde a sua origem, por
causa do aterro proximamente de 5 kilometros de extensão
com uma altura media de 5 a 6 metros por terrenos caríssi
mos, como são as insuas na margem direita do Mondego desde
a estação do caminho de ferro até á Portella.
Para Coimbra seria esta a peior solução, porque a privaria
da communicação franca com o Mondego. Alem d’isso, no lo
cal onde se poderia atravessar este rio, está já construída a
ponte, que serve a estrada da Beira. Seriam bastantes estas
rasões para pôr de parte esta solução; admitíamos porém um
traçado partindo da estação de Coimbra, atravessando o .Mon
dego na actual ponte do caminho de ferro, voltando depois a
teste para seguir a margem esquerda d’aquelle rio até entrar
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no valle do Eça, sem atravessar o Ceira, e seguindo depois o
traçado já estudado, que vamos descrever.
O projecto da primeira secção, na extensão de 19 kilometros a partir de Coimbra até Miranda, apresenta desde que
entra no valle de Eça:
5 viaductos, com a extensão total de 425 metros;
4 túneis, com a extensão total de 707 melros;
Algumas trincheiras de 20 metros de altura.
Na 2.a e 3.a secções, de Miranda a Covas, na extensão de
52 kilometros, a rampa geralmente adoptada nos primeiros
25 kilometros é de 0,018, tendo fortes movimentos de terra.
Ao kilometro 25 ha um tunel de 675 metros de extensão.
E d’ahi por diante até ao kilometro 52 ha oito rampas de
0,020 com a extensão de 11:801 metros.
N’estas condições ha mais dois túneis, cuja extensão é pro
ximamente de 500 metros.
Ha 4 viaductos com a extensão de 626 metros.
E, alem de tudo isto, ainda ha fortes movimentos de terra.
A 4.a secção de Covas a Ceia, na extensão de 21:852 me
tros, tem 2 túneis, cujo comprifnento é de 853 rtielros.
As rampas são geralmente de 0,020 e 0,018, e ainda com
grandes movimentos de terra.
A 5.a secção, de Ceia a Celorico, na extensão de 41 kilo
metros, não tem nenhuma obra de arte excepcional.
As rampas são geralmente de 0,018, tehdo algumas de
0,020.
A descripção succinta do projecto mostra que, a não ser na
l.a secção, em todas as mais as rampas predominantes são
de 0,020 e de 0,018, e n’estas condições as obràs de arte excepcionaes, como túneis e viaductos, são em grandé numêro.
Devemos suppor que a direclriz foi escolhida o melhor pos
sível, e que, mesmo como ante projecto, só ligeiras modifica
ções, que não alterem a sua essencia, se podem admittir.
Ora sendo de 0,020 e 0,018 as rampas geralmente empre
gadas, seria um impossível absoluto fazer n’aquelle terreno
um traçado, cuja maxima rampa não excedesse a 0,015.
Se n’uma ou n’outra parte do projecto, e só n’uma pequena
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extensão, se tivesse adoptado a rampa de 0,020, seria facil
passar para rampas de 0,015 projectando alguma obra excepcional, mas sendo, como já dissemos, a rampa mais geral
mente empregada de 0,020, é impossível mudar a essencia
do projecto n’aquelle terreno, a não querer multiplicar por
tal fôrma as obras de arte excepcionaes, que tornariam o ca
minho um dos mais caros da Europa.
Se não houvesse outro traçado em melhores condições technicas, mais barato e satisfazendo pelo menos igualmente
aos grandes interesses economicos da Beira Alta, deveria exe
cutar-se o traçado ao sul do Mondego com todas as suas difficuldades.
Hesitar em acceitar a unica solução para dotar o paiz com
um caminho de ferro que o atravessa quasi em toda a sua ex
tensão de oeste a leste, porque esse caminho é relativamente
caro, e porque as suas condições lechnicas não são boas, se
ria um grave erro, mas seria um contra senso construir esse
caminho havendo outro em melhores condições technicas, e
satisfazendo igualmente a altas condições económicas.
Bem sabemos que ha na Europa caminhos de ferro que
custaram immensamente mais do que custaria uma linha ferrea ao sul do Mondego. 0 caminho que atravessa os Pyrinéus,
o que atravessa os Alpes, e ainda o que liga Bolonha com Flo
rença, atravessando os Apeninos, e também o que liga Mar
selha com Génova, e outros mais são exemplos de que n’este
século não ha difficuldades que se não vençam. Haveria, po
rém, outros traçados em melhores condições e mais baratos
para atravessar os Alpes, os Pyrinéus e os Apeninos e para
ligar Marselha com Génova?
Se havia, devemos concluir que a Hespanha, a França e a
Italia commetteram gravíssimos erros, que de modo nenhum
podem justificar a pretensão de que se execute o caminho de
ferro da Beira pelo sul do Mondego, ainda que haja outro ca
minho mais barato, em melhores condições technicas, e pelo
menos em iguaes condições económicas.
Racionalmente está posta de parte a solução do caminho
de ferro da Beira Alta pelo sul do Mondego. E por mais va
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liosas que fossem as rasões económicas em favor (Testa so
lução, perdiam toda a sua importância diante da impossibili
dade de se construir o caminho em condições acceitaveis.
Traçados ao norte de Coimbra. — Para discutir e
comparar os traçados ao norte de Coimbra é necessário tornal-os homogéneos, reduzindo-os ás mesmas condições technicas.
Como já dissemos, os tres projectos, partindo das estações
de Coimbra, Pampilhosa e Mogofores, vão para assim dizer
encontrar-se entre Santa Comba Dão e o Vimieiro. Os dois
últimos encontram-se em Trezoi, antes de passar a serra do
Bussaco, e seguem depois quasi pelos mesmos sitios até o Vi
mieiro. O de Coimbra segue o valle do Mondego, entra de
pois no valle do Dão para ir passar junto do Vimieiro em
frente de Santa Comba.
Partida da Pampilhosa. —O projecto partindo da
Pampilhosa tem rampas superiores a 0,015 e algumas de
0,020.
Reduzindo no perfil as rampas a 0,015 teremos logo:

A
A
A
A
A
A

7:360 metros um tunel de..
250 metros de extensão
8:000 metros um tunel de..
350 metros de extensão
10:000 metros um tunel de.. . 1:500 metros de extensão
11:000 metros um tunel de.. •
350 metros de extensão
13:000 metros um tunel de..
100 metros de extensão
13:200 metros um tunel de.. . 1:000 metros de extensão
Total.... . 3:550 metros

O ultimo tunel de 1:000 metros é projectado em Trezoi
para passar das vertentes do Vouga para as do Mondego, po
rém ainda n’estas condições se tornaria impossível a descida
para Mortagua, por causa do declive de 0,020 na extensão de
3:778 metros.
Para reduzir este declive a 0,015 seria necessário augmentar consideravelmente a extensão do ultimo tunel.
Escusado é continuar a analyse do projecto para mostrar
N.° 63—Março—Tomo VI

.
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que a saída da Pampilhosa para o caminho de ferro da Beira
Alta é inacceitavel, quando se não tolerem rampas superiores
a 0,015.
E todavia este projecto lem um grande merecimento, por
que sendo o primeiro trabalho feito n’urn terreno ditlicilimo,
ali se vê indicada a direcção a seguir, e indicados os pontos
principaes de que engenheiro nenhum se póde afastar.
Partida de Mogofores.— Descripção do traçado
em planta. — 0 projecto da parte que vamos discutir, na
extensão de 38 kilometros até a estação de Santa Comba Dão,
satisfaz ás condições technicas exigidas para o caminho de
ferro da Beira Alta.
Em planta apresenta o seguinte quadro:

Desenvolvimentos

Raios

Numero das curvas

26
18
2
2
2
1
2

53

Metros

A.cIk s

500
300
400
750
1:000
1:500
450

8:972,88
5:582,94 *
951,55
2:036,37
881,97
1:452,11
1:127,31

•

21:010,13

São, pois, 53 curvas com a extensão de 21:010 metros,
sendo 10:990 metros o comprimento dos alinhamentos rectos..
E, portanto, 55 por cento da extensão total o desenvolvi
mento das curvas, e 26 por cento da extensão das curvas o
comprimento das de 300 melros de raio, e 4,5 por cento o
das curvas de 400 melros de raio.
Descripção do traçado em perfil. —0 projecto apre
senta em períil:
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Rampas de 0,015............................................. 14:600 melros
Declives de 0,015............................................. 7:600
»
Rampas de 0,010 até 0,014............................
650
»
Rampas inferiores a 0,010............................ 9:300
»
Patamares........................................................ 5:850
»
38:000

»

0 comprimento das rampas de 0,015 é, pois, 38 por cento
da extensão total do projecto.
Os declives de 0,015 sommam 7:600 metros, isto é, 20 por
cento do comprimento total.
As rampas de 0,010 até 0,014 sommam 650 metros, isto
é, 1,7 por cento da extensão total.
' Os patamares elevam-se a 5:850 metros, isto é, 15 por
cento do comprimento total.
Movimentos de terra.—Segundo o calculo de volu
mes nos 38 kilometros o
Cubo das excavações............... = 843:834 metros cúbicos
Cubo dos aterros..................... = 1.407:324 melros cúbicos
Suppondo que não ha depositos, o volume de excavação
por kilometro eleva-se a 37:000 metros cúbicos, sendo

Volume de excavação para aterro.................. 22:200 metros
Volume de empréstimo................................... 14:800 metros

0 que faz baixar a media a 37:000 metros cúbicos é haver
nos primeiros 10 kilometros, que são de uma extrema facili
dade, apenas
Volume total de excavação................ 29:194 metros cúbicos
Volume de aterro............................... 43:956 metros cúbicos
A não ser isto, a media seria muito mais elevada, porque
nos 28 kilometros, desde o kilometro 11 até o kilometro 38, a
media é de 48:690 metros cúbicos, estando portanto accumuladas n’esses kilometros todas as difficuldades.

n
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Obras de arte excepcionaes: túneis e viaductos.—Ao kilometro 15, na passagem da serra do Bussaco,
começa um tunel de 1:840 metros de extensão n’uma rampa de
0,015 de 7:600 metros de comprimento.
Ha 4 viaductos:

0 1.° com
0 2.° com
0 3.° com
0 4.° com

a extensão de...
a extensão de...
a extensão de...
a extensão de...

100ra e 27m,40
200m e 46m,09
140m e 36”,99
140"’ e 55m,20

de altura maxima
de altura maxima
de altura maxima
de altura maxima

580m

É, portanto, a extensão dos viaductos de 580 metros com
uma altura media de 41 metros.
Alem d’estes viaductos ha duas pontes, que não são obras
ordinárias, de 30 metros de vão, uma sobre o rio Sertoma e
outra sobre a ribeira de Mortagua.
Obras de arte correntes.—Oprojecto apresenta:
Pontes de 8 metros, 6;
Pontes de 4 metros, 17;
Aqueductos de 3 metros até 0,60, 77.
Orçamento.—É difficil deduzir do orçamento geral do
caminho o custo dos 38 kilometros desde Mogofores até
Santa Gomba Dão.
Estudando o orçamento do engenheiro Combelles vemos que,
depois de applicados os preços aos differentes artigos, montam
os arredondamentos dos oito capítulos, em que está dividido
o orçamento, a 2.547:206 francos ou 458:497^000 réis.
Só no capitulo de movimentos de terra se eleva o arredon
damento a 198:000^000 réis.
Era tal o desejo de arredondar, que no resumo do orça
mento, saindo o preço kilometrico a 203:794 francos, arre
dondou para 205:000 francos, o que eleva a verba dos arre
dondamentos a 508:500^000 réis, isto é, mais de 2:000^000
réis por kilometro.
E todavia as medias kilometricas deduzidas do orçamento
são as seguintes.
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Acquisição de terrenos......................................... 1:7935000
Movimentos de terra............................................ 14:6815000
Via permanente e telegrapho.............................. 8:9505000
Estudos e administração.....................................
1:4375000
Obras de arte........................................................ 4:7885000

Note-se que nas obras d’arte entra o lunel de 1840 me
tros por 165:0005000 réis sem que possamos explicar a ra-'
são por que se deu um preço tão baixo a tão grande obra.
É inútil continuar a analyse para mostrar que não merece
grande confiança o orçamento do caminho de ferro de Mogofores á fronteira.
Applicaremos, pois, e nem de outro modo se deveria pro
ceder, ao caminho até Santa Comba Dão os preços do nosso
orçamento e teremos
Orçamento do caminho de ferro de Mogofores a Santa Comba Dão

Acquisição de terrenos, 38k, a 1:0005000..
Movimento de terra, 1.407:324m3, a 400...
Túneis, 1:840"’, a 1805000. 331:200(5000
Viaductos 580m, a 400(5000. 232:000(5000
Pontes de 30"’ de vão, 2, a 10:000(5000 ...
Pontes de 8m de vão, 6, a 4:000(5000 .....
Pontes de 4ra de vão, 17, a 2:OOO;5OOO ....
Aqueductos de 2"’ até 0,n,60 77, a 100(5000
Muros de supporte, 38k. a 1:0005000........
Estações, 4 .....................................................
Casas de guarda, 9, a 4505000....................
Via permanente, 38k, a 4:6015200 .............
Vias accessorias..............................................
Telegrapho, 38k, a 805000............................
Material circulante, 38k, a 2:0005000 .....
Estudos e despezas de administração, 38k,a
6005000 ......................................................

38:0005000
*5562:929,
600

2O:OOO?5OOO
24:000(5000
34:000-5000
7:700(5000
38:0005000
33:000(5000
4:0505000
174:8455600
14:4005000
3:0405000
76.000,5000

22:8005000

Somma e segue........... 1.615:9655200
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Transporte........... 1.615:965^200
5 por cento para imprevistos........................
80:798^260

Somma........... 1.696:763^460
10 por cento de beneficio..............................
169:676^346

Preço total do caminho.................................. 1.866:439^806
Preço medio por kilometro............. .............

49:1165840

COMPARAÇÃO ENTRE 0 TRAÇADO DE MOGOFORES E 0 DE COIMBRA
PELO VALEIS DO MONDEGO

Segundo as descripções dos dois traçados o resultado é o
seguinte:
Em planta
Mogofores

Desenvolvimento em curva 55%

Coimbra

49% Da extensão total do projecto.

Desenvolvimento em curva
de 300 metros de raio 26°/0 32% Da extensão total em curva
Desenvolvimento em curva
de 400 metros de raio 4.5% 15,5% Da extensão total em curva

Em perfil

•

Extensão das rampas de
0,015..........................
Extensão das rampas de
0,010-0,014...................
Extensão dos declives de
0,015..............................
Extensão dos declives de
0,01-0,014.....................
Patamares..........................

iMogofores

Coimbra

38%

21 »/0 Da extensão total.

1,7%

16% Da extensão total.

20%

3,5 % Da extensão total.

0,0
15%

H% Da extensão total.
24% Da extensão total.

:
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Não fazem, pois, urna grande dilferença os dois traçados em
planta.
Em perfil o do Mondego é de muito melhor tracção: não
só é menor a extensão total das rampas de 0,015, porém são
todas mais curtas.
O de Mogofores tem uma rampa de 0,015 de 7:600 metros
sendo os últimos 1:810 metros dentro do lunel, o que já é
um grande esforço de tracção.
No traçado do Mondego a rampa mais extensa de 0,015 é
de 4:485 metros.
O de Mogofores tem um declive de 0,015 de 5:200 metros
de extensão.
No do Mondego, o declive de 0,015 mais extenso é de
1:000 metros.
A extensão dos patamares, no traçado pelo valle do Mon
dego, é o dobro da do outro traçado.
Resulta d’esta comparação que é de muito melhor tracção
nos dois sentidos, ascendente e descendente, o traçado pelo
valle do Mondego.
Túneis.—O projeclo de Mogofores fem um tunel de
1:840 melros no fim de uma rampa de 0,015 de 7:600 me
tros de extensão.
O de Coimbra tem 10 túneis com a extensão total de 2:300
melros; differença a favor de Mogofores 460 metros.
Na descripção do traçado pelo valle do Mondego dissemos
que o tunel entre os perfis 618 e 622 de 225 metros de extensão
é projectado onde se poderia abrir uma trincheira de 20 metros
de altura, se não fosse mais cara que o tunel por não haver
onde empregar uma tão grande massa de terras. Mas ainda
assim com uma differença de 460 metros é talvez preferível
o traçado de Coimbra.
A não ser o tunel de 600 metros, onde se não podem abrir
poços, todos os mais os dispensam pela sua pequena extensão,
podendo atacar-se lodos ao mesmo tempo com a certeza de
se concluírem em anuo c meio de trabalho.
No traçado de Mogofores o lunel está em péssimas condi
ções, tanto para a construcção como depois para a exploração.
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Para a construcção o ponto mais favoravel para abrir um
poço de ataque encontra-se a 740 melros da bôca, ainda assim
com uma carga de 47 metros. D’ahi por diante a carga sobre
o tunel é de mais de 100 metros, onde um poço levaria quasi
tanto tempo a fazer como o tunel.
N’estas condições a conclusão d’esla grande obra seria de
morada se se emprehendesse. Poderia todo o caminho estar
acabado e o tunel ainda por concluir. E estando situado,
para assim dizer, na testa da linha, seria um enormíssimo em
baraço para a construcção do caminho, didicultando todos os
transpostos, e portanto impedindo que antes da sua conclusão
se podesse abrir á exploração publica qualquer secção do ca
minho, por facil que fosse.
Por que despeza não sairia o transporte de carris se fossem
levados em carros para alem da serra do Bussaco, quando um
carro não levaria mais de trcs carris? Como seriam transpor
tadas as locomotivas e todo o pesado material do caminho de
ferro?
N’estas condições é surprehendenle como o engenheiro
Combelles orçou esta obra em 165:000^000 réis.
Sem contestação é melhor haver 10 túneis com 2:300 me
tros de extensão do que um só de 1:840 metros nas más con
dições em que está o tunel projectado para passar a serra do
Bussaco.
Viaductos.—O projeclo do caminho partindo de Mogofores tem 4 viaductos com a extensão total de 580 metros e
uma altura media de 41 metros.
O traçado partindo de Coimbra tem 22 viaductos com a extenção total de 1:630 metros e uma altura media de 31 me
tros.
É pois muito melhor e mais barato n’esla parle o projeclo
partindo de Mogofores.
Pontes.—O traçado de Mogofores tem 25 pontes:
Pontes de 30 metros, 2;
Pontes de 8 metros, 6 ;
Pontes de 4 metros, 17.
O traçado de Coimbra tem 19 pontes:
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Pontes de 6 metros, 2;
Pontes de 5 metros, 17;
Aqueductos.—O traçado de Mogofores tem:
Aqueductos de 3 melros até O'",6O, 77.
O traçado de Coimbra tem:
Aqueductos de 2 metros até 0m,60, 75.
Podemos, pois, dizer, pelo que respeita a pontes e aque
ductos, que é melhor o traçado de Coimbra.
Resultado da comparação technica.—Em conclu
são podemos allirmar que:
1. ° Os dois traçados não fazem uma grande differença em
planta;
2. ° Em perfil é muito melhor o traçado pelo valle do Mon
dego;
3. ° Ainda que o orçamento dos 10 túneis, que ha no tra
çado pelo Mondego, seja mais elevado, podemos afoitamente
dizer que é muito preferível para a construcção e depois para
a exploração haver 10 túneis com 2:300 metros de extensão
do que um só com 1:840 metros; portanto, ainda n’esta parte
é melhor o traçado partindo de Coimbra;
4. " Pelo que diz respeito a viaductos é muito preferível o
traçado de Mogofores;
5. ° Em relação a pontes e aqueductos é preferível o tra
çado pelo valle do Mondego.
Preço kilometrico dos dois caminhos. —Não bas
tam as vantagens technicas de um traçado em relação a outro
para acceitar aquelle ou rejeitar este. Também nem sempre
as vantagens económicas, ainda que mais valiosas do que
aquellas, devem decidir da sorte de dois traçados. Mas quan
do umas e outras se ligam, e pronunciam abertamente em
favor de uma solução, que não custa extraordinariamente
mais, é forçoso acceital-a.
O que se gasta a mais na construcção de um caminho de
ferro em relação a outro, tem immediata e larga compensa
ção se forem menores as despezas de tracção, e maior o tra
fico, isto é, quando sejam mais favoráveis as suas condições
technicas e económicas. N’esle caso não se gasta, adianta-se
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um capital, cujo movimento o ha de multiplicar por differentes fôrmas, nem sempre previstas.
Vejamos, pois, seadifferençadecustodos dois caminhos em
questão é tal que possa dar a preferencia ao mais barato, ainda
que em favor do mais caro haja rasões de ordem mais elevada.
Em vista dos dois orçamentos o custo kilometrico do tra
çado pelo valle do Mondego é de 56:815$840 réis, e o de
Mogofores é de 49:116^840 réis, havendo portanto uma differença de 7:699:000 réis por kilometro.
É necessário porém notar que ha circumstancias, que difficultam e tornam cara a construcção de um caminho de ferro,
sem que se possa metter em calculo o resultado d’essas difficuldades.
O traçado de Mogofores, a partir de Algeriz até Trezoi, na
extensão de 5 kilomelros, anda em constante lucta com a ri
beira, atravessando-a 9 vezes. O valle é tão estreito, que fi
cará tomado em toda a largura com aterros de 10, 12 e 15
metros como ha no projecto. Qualquer desvio da ribeira será
de uma grande ditficuldade.
Passando para as vertentes do Mondego acontece o mesmo
na ribeira de Espinho. De um e de outro lado são grandes os
aterros e repetidas as obras de arte.
As duas pequenas povoações, Algeriz e Parada, cultivam
exclusivamente ás estreitas margens da ribeira. Tomadas es
tas pelo caminho de ferro ficam sem um palmo de terra, e
como as encostas se não prestam a cultura alguma, terão
aquellas povoações necessariamente de procurar outros ter
renos para cultivar.
No valle do Mondego o rio é de um grande auxilio para a
construcção. Todos os materiaes de construcção podem ser
levados em barcos ao pé mesmo das obras principaes com
uma pequena despeza. E como quasi todas as obras estão
n’estas condições, todas se podem começar ao mesmo tempo,
se a empreza constructora dispozer dos indispensáveis recur
sos. Ora esta grande facilidade de transportes ha de influir
necessariamente no custo do caminho, e todavia não modifica
o orçamento.
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O interesse de uma empreza é abrir à exploração o cami
nho á proporção que for concluindo as diílérentes secções.
Recebe do governo as subvenções correspondentes e começa
desde logo a auferir um lucro do capital que empregou.
No traçado pelo valle do Mondego não ha obra nenhuma
que no fim de dois annos não possa estar acabada. Ao passo
que no traçado de Mogofares o acabamento de todo o cami
nho está dependente da conclusão do tunel, a qual se não
póde realisar antes de tres a quatro annos. O que quer dizer
que o caminho de ferro até á fronteira se ha de abrir á cir
culação todo de uma só vez, e não por partes ou secções con
cluídas. Perde a empreza ou companhia, e perde principal
mente o paiz com a demora de um grande beneficio.
Se se disser que não é só o custo por kilometro que o or
çamento do caminho de ferro pelo valle do Mondego apre
senta mais elevado, que alem d’isso ha mais 7:000 metros a
construir que é a differença de extensão entre os dois traça
dos; responderemos a esta objecção que tendo já estudado
uma variante entre Celorico e Villa Franca das Naves consegui
mos encurtar a directriz 6:300 metros, ficando portanto igual
a 232:306 metros a extensão total entre Coimbra e a frontei
ra, tendo ò traçado de Mogofores 231:606 metros, sendo por
tanto proximamente iguaes em extensão os dois traçados.
É verdade que, adoptando-se o projecto de Mogofores, seguir-se-hia naturalmente a variante de Celorico a Villa Franca,
e n’este caso ainda o traçado teria menos 7:000 melros a con
struir.
Maior que fosse a differença, ainda a partida de Coimbra
era preferível. A grande vantagem do entroncamento na es
tação de Coimbra, é não só pela importância d’esta cidade,
e pela sua posição geographica em relação ao porto da Fi
gueira, mas principalmente em relação á cidade de Lisboa
encurtando a sua distancia á fronteira de 28 kilometros, que
é o precurso entre Coimbra e Mogofores. E 28 kilometros de
menos no trajecto, e portanto uma hora de menos de via
gem, traduz-se n’uma grande economia de transportes para
mercadorias e passageiros.
/
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A partida de Coimbra não só distribue melhor a distancia
da Beira ás duas cidades, Lisboa e Porto, sem chamar exclu
sivamente a uma d’ellas, com prejuizo da outra, os recursos
d’aquella rica província, mas approxima mais do caminho de
ferro todas as povoações na margem esquerda do Mondego,
indo depois servir igualmente a zona de terreno entre o Dão
e aquelle rio.
Se disserem que o Mondego fará concorrência ao caminho
de ferro prejudicando a exploração, responderemos com o
clamor de toda a província contra os transportes pelo rio onde
os seus excellentes vinhos são estragados com uma porção
de agua igual ao vinho subtrahido. Segundo informações
fidedignas tem chegado ao seu destino pipas contendo só
agua em logar de vinho. O que acontece com os vinhos acon
tece com todos os generos de exportação e importação.
Esta fraude inevitável leva o descrédito á principal riqueza
d’aquelle paiz, fazendo com que os seus vinhos não sejam
procurados, limitando assim a cultura de um genero que
póde ainda dilatar-se em larga escala.
Por qualquer lado é de um grande beneficio para aquella
província o caminho de ferro, mas pelo valle do Mondego é
de immensa necessidade.
Todas estas considerações justificam plenamente o entron
camento do caminho de ferro da Beira na estação de Coim
bra. É dispendioso o traçado até Santa Comba Dão, lambem
o de Mogofores não é barato, ainda que os primeiros 10
kilometros são de uma extrema facilidade.
Não é porém tão grande a differença de preço que faça,
sequer, hesitar na adopção de um traçado, que tem a seu fa
vor vantagens capitaes, que o recommendam á consideração
dos poderes públicos.
VARIANTE ENTRE CELORICO E VILLA FRANCA DAS NAVES

0 engenheiro Combelles no seu relalorio technico sobre o
caminho de ferro da Beira Alta diz que depois do traçado se
guir pelo fundo do valle do Mondego até Celorico é necessa-
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rio a partir deste ponto ganhar desenvolvimento para vencer
a diíTerença de nivel dequasi 600 metros até à Guarda, e que
para ahi chegar com declividades de 0,015, só do lado de Tran
coso e Villa Franca se póde estabelecer o traçado, e que esta
direcção é forçada pela necessidade.
Em primeiro logar a differença de nivel segundo o projecto
do mesmo engenheiro é de 439 metros, o que pouco ou nada
vale para a questão a resolver.
Partindo de Gelorico para a fronteira ha a passar a divi
sória do Mondego e Douro na portella de Villa Franca. E de
pois para d’este ponto chegar á fronteira, sem cair nos abysmos a que conduziria o traçado directopara Almeida, é neces
sário approximar o traçado da Guarda indo passar a divisó
ria do Côa e da ribeira de Pinhel.
São dois problemas distinctos e independentes um do ou
tro. Partindo de Gelorico forçosamente se ha de passar na
portella de Villa Franca, nem mais acima nem mais abaixo,
portanto a primeira cousa a resolver é a subida até este ponto.
0 segundo problema é ver depois como se ha de subir desde
a portella ou divisória do Mondego e Douro até á do Gôa,
um pouco adiante da Guarda.
Ora havendo entre Gelorico e Villa Franca uma differença
de nivel de 140 metros, segundo o traçado em discussão, é
surprehendente como o engenheiro confundiu n’um só os dois
problemas, desviando-se da direcção racional a partir de Ge
lorico para approximar o traçado de Trancoso, mettendo-o
depois no sacco de Carnicães, fazendo um traçado detestável
e caro seguindo as pedregosas encostas de Villares e Maçai
da Ribeira, para chegar á portella de Villa Franca das Naves
com um desenvolvimento de 22 kilometros proximamente,
tendo vencido apenas 140 metros de differença de nivel. E
o que é mais admiravel é que depois do projecto redigido se
afiirme ainda este grande erro, desculpável apenas n’um li
geiro reconhecimento.
Descripção geral do traçado entre Gelorico e
Villa Franca das Naves.—Partindo da margem direita do
Mondego, proximo á confluência da ribeira das Ollas, cor
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respondente ao 121km,3 do projecto do engenheiro Combelles, atravessa-se logo esta ribeira e a 1:565 metros a es
trada de Celorico a Trancoso, seguindo depois o traçado por
uma encosta igual vae passar a 300 metros ao sul do Baraçal
e atravessando logo a ribeira d’este nome sobe por um afiluente
ao coirtraforte que separa a ribeira que vem de Viila Franca
da do Baraçal, indo passar depois ao norte e a pequena dis
tancia do Maçai do Chão; e conservando-se sempre na mes
ma encosta sobe á portella de Vilia Franca, tendo vencido uma
differeaça de nivel de 143 metros com uma distancia de
15:200 metros (142to,8 do projecto do engenheiro Combelles).
Justificação do traçado.—O traçado da variante está
plenamente justificado com o encurtamento de 6:300 metros,
conseguindo-se ao mesmo tempo um projecto mais barato no
preço medio por kilomelro e em boas condições de explo
ração.
O projecto apresenta algumas curvas de 300 melros de
raio, podendo, porém, augmentar-se este sem que as despezes de conslrucção se elevem sensivelmente.
A partir da estação do Maçai do Chão ha no projecto uma
rampa de 0“',015, e como depois se desce para passar uma
grande depressão, entre os perfis 231 e 236, visto não haver
necessidade para chegar á portella de Vilia Franca de empre
gar de tão longe a maxima rampa, é conveniente, a partir
d’aquella estação, baixar um pouco o traçado na encosta para
chegar áquella depressão com uma rampa de 0,01.
Foi esta a única rectiíicação que estudámos, porque nos
pareceu que as outras partes do projecto, desde Santa Comba Dão até Celorico e de Vilia Franca até o Côa estavam regu
lares.
A partir do Côa até á fronteira, em Valle de la Mula, tem o
traçado 32:600 metros de desenvolvimento. Parece-nos que
depois de subir ao contraforte que separa os rios Côa e Tenrões, poder-se-ha fazer o entroncamento com o caminho de
ferro de Ciudad Rodrigo sem ir a Valle de la Mula encurtan
do o traçado talvez 12 kilometros, não o levando n’uma grande
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extensão ao longo da fronteira com a unica idéa de o approximar da praça de Almeida.
Não nos parece que esta desmantelada praça valha o sa
crifício de alongar o traçado do caminho de ferro mals 42 ki
lometros. Quando mesmo a praça estivesse em regular estado
de defeza para evitar uma invasão pelo caminho de ferro,
ainda ifeste caso a deveríamos abandonar, se fosse possível
encurtar o traçado 12 kilometros.
Era muito mais racional, para não perder a grande vanta
gem de tão notável encurtamento de distancia, applicar a im
portância dos 42 kilometros ou mesmo o dobro, ã construcção de uma nova praça de guerra, que protegesse, a fronteira
contra qualquer aggressão pelo caminho de ferro.
Não percorremos o terreno por falta de tempo e de pessoal
que nos auxiliasse para fazer muito trabalho em pouco tem
po; porém parece-nos realisavei a opinião que apresentámos.
Orçamento approximado de toda a linha entre
Coimbra e a fronteira.— Gomo já dissemos a distancia
de Coimbra á fronteira é proximamente de 232 kilometros e
até Santa Comba Dão de 45 kilometros, falta portanto calcu
lar o custo de 487 kilometros para deduzirmos o preço mé
dio kilomelrico de toda a linha.
O calculo de volumes do engenheiro Combelles, a partir de
Santa Comba Dão até á fronteira, dá um volume medio de
excavação por kilometro igual a 22:798 metros cúbicos e o
volume de atterro igual a 28:384 melros cúbicos. Suppondo
que se depositam 2:000 metros cúbicos por kilometro, será
o volume total de excavação por kilometro igual a 30:384
metros cúbicos que multiplicados por 187 kilometros dá o
volume de excavação para toda a linha desde Santa Comba
Dão igual a 5.084:808 metros cúbicos a que damos no orça
mento o preço de 400 réis por unidade de volume para toda
a qualidade de terrenos incluindo o transporte. Este preço,
para tão grande volume de terras a remover, parecê-nos set,
se não elevado, bastante rasoavel.
Os pontões e aqueductos para passagem das aguas são em
numero de 464, o que dá 2,5 por kilometro: ora no orça
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mento entra para essa despeza 1:5OO$OOO réis por kilometro, o que dá para cada obra 6OO$OOO réis e sendo a maior
parte d’estas aqueductos de pequena secção, podemos affirmar que estamos muito acima da verdade.
Quando fizemos os orçamentos das secções de Coimbra e
de Mogofores a Santa Comba Dão julgámos por informações
recebidas que o preço dos carris era de 33$75O réis por to
nelada posta em Lisboa. Soubemos depois, como já dissemos
n’outro logar, que este era o preço do ferro em Galles; por
tanto é necessário incluir no orçamento a importância do trans
porte até o local de emprego, o que eleva o custo da tonelada
a 39$000 réis, havendo portanto uma differença para menos
de 5j$250 réis, e séndo 80 toneladas o peso do ferro por kilometro, ha no orçamento, que fizemos em detalhe para esta
extensão de via, uma deficiência de 420$000 réis, que rectificamos no seguinte orçamento para toda a linha de 232 kilometros.

Acquisição de terrenos, 187k, a 600$000 ..
Movimentos de terra, 3,681:808mc, a $400
Viaducto do Côa, 180ra CO1T, a 666$600....
Pontes sobre a ribeira de Noemy, 2, a
10:000$000................................................
Pontões e aqueductos, 187k, a l:300$000..
Muros de supporte, 187k, a 200$000.........
Estações, 16, a 7:375$OOO..........................
Casas de guarda, 40, a 45O$OOO.................
Via permanente, 187k, a 4:6O1$2OO...........
Vias accessorias...........................................
Telegrapho, 187k, a 80$000........................
Material circulante, 187k, a 2:000$000....
Estudos e administração 187k, a 600$000
Somma...........
Imprevistos, 5 por cento............................
Somma...........
Beneficio, 10 por cento...............................
Somma e segue...........

112:2OO$OOO
2.272:723$200
120:000$060
20:000$000
280:500$000
37:4OO$OOO
118:000$000
18:000$000
86O:424$4OO
59:840$000
14:960$000
374:000$000
112:200$000
4.400:247$600
220:012$380
4.620:259$980
462:023$998
3.082:283$978
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Transporte........... 5.082:2855978
Importância do orçamento de Coimbra a Santa
Comba.................................................. 2.556:7125620
Transporte de carris, 232k, a
4205000 ......................
97:4405000
Imprevistos, 5 por cento...
4:8725000

Somma...... 102:3125000
Beneficio, 10 por cento ....
10:2315200
*

112:5435200

, ,QM,OÍÍQnr,

Despeza total a fazer com o caminho de ferro
da Beira............................................... 7.751:5415798

Preço por kilometro.....................................

33:4115820

Se o preço médio por kilometro se elevar a 34:0005000
réis, haverá um augmento de despeza de 136:4575760 réis
para pagar todas as obras, que necessariamente ha de exigir
a ampliação da estação de Coimbra, e alem d’isso o custo de
algumas passagens de nível, e de outras pequenas obras a
que porventura deixássemos de attender no orçamento. Ainda
com este augmento de preço não nos parece extraordinário
o custo do caminho de ferro, conseguindo-se o entroncamento
com a linha do norte na estação de Coimbra.
Se se adoptasse o projecto de Mogofores, seria o preço por
kilometro de 31:3685330 réis. E se com o mesmo fim o ele
vássemos a 32:0005000 réis, elevar-se-hia a despeza total a
7.200:0005000 réis. Adoptando-se o traçado de Coimbra a
despeza correspondente ao preço medio por kilometro de
34:0005000 réis eleva-se a 7.888:0005000 réis, havendo por
tanto uma differença de 688:0005000 réis entre os dois projectos.
Esta differença para mais no custo da construcção fica bem
compensada pelas vantagens que apresenta o traçado de Coim
bra, sendo a principal encurtar a distancia entre Lisboa e a
fronteira de 21 kilometros, que é a differença de extensão
entre os dois projeclos.
Lisboa, 26 de novembro de 4874.
N.0 63—Mauço—Tomo VI

Boa ventura José Vieira.
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SECÇÃO NOTICIOSA
CuminlioM de ferro de via estreita. — De unia communicação ultiniamentc feita á sociedade dos engenheiros civis de França
pelo sr. Jules Morandière, inspector na direcção dos caminhos de ferro
de oeste, extrahimos os dados seguintes sobre o estado actual dos ca
minhos de ferro de via estreita.
Exploração

Construcção

Kilometros

Kilometros

4:063
276
736
1:655
165

110
653
600
5:000

Total.......... 3:893

6:363

Europa....................................................................................
Asia, índia.............................................................................
Canadá...................................................................................
Estados Unidos.....................................................................
Diversos paizes.......................................................................

Na Europa, a França conta mais de 52 kilometros de caminhos industriaes d’esta natureza em exploração, dos quaes 15 kilometros, trans
portando passageiros e mercadorias, entregues ao serviço, e um grande
numero d’esta categoria em construcção ou em projeclo. Trinta e tres
kilometros de caminhos para serviço de minas existem na Algeria.
Os paizes que possuem mais d’estes caminhos em exploração são:
Noruega, 280 kilometros; Suécia, 263; e a Rússia, 135.
Na índia, alem do numero acima indicado, estão projectados 2:760
kilometros de caminhos, dos quaes uma parte será de via estreita, sendo
o resto feito com a largura normal n’este paiz (lm,68), sómente por mo
tivos de estratégia.
Os Estados Unidos têem adoptado caminhos de via reduzida para
grandes extensões, e até em linhas destinadas a serem internacionaes;
mas se considerarmos caminhos de via reduzida intercalados no meio de
uma rede com a largura de via de l“,50, teremos sem contestação cami
nhos de interesse local. As despezas de baldeação impostas a estas linhas
serão pouco consideráveis, se forem tomadas as devidas precauções, e
se se fizer grande uso de caixões passando por meio de guindastes de
um wagon plata-fórma para outro; systema este já usado para certas
mercadorias, como peixe fresco, louça, etc., nas grandes linhas.
Uma das principaes vantagens da via reduzida, debaixo do ponto de
vista da exploração, é a grande diminuição do peso morto transportado.
O peso dos vehiculos ordinários tem ido sempre crescendo em con
sequência do augmento do comprimento e da velocidade dos trens de
toda a especie.

